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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Törvények

2006. évi LXXVIII.
tör vény

az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezmények
egy további megkülönböztetõ jelvény

elfogadásáról  szóló, Genfben, 2006. június 19-én aláírt 
Kiegészítõ Jegyzõkönyvének (III. Jegyzõkönyv)

kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az
1949. au gusz tus 12-én alá írt Gen fi Egyez mé nyek egy to -
váb bi meg kü lön böz te tõ jel vény el fo ga dá sá ról  szóló, Genf -
ben, 2006. jú ni us 19-én alá írt Ki egé szí tõ Jegy zõ köny ve
(a továb biak ban: Jegy zõ könyv) kö te le zõ ha tá lyá nak el is -
me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Jegy zõ köny vet e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § A Jegy zõ könyv hi te les an gol szö ve ge és an nak hi -
va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Protocol additional to the Geneva Conventions of 
12 August 1949, and relating to the Adoption of 

an Additional Distinctive Emblem

(Protocol III)

Preamble

The High Con tract ing Par ties,

re af firm ing the pro vi sions of the Geneva Con ven tions
of 12 Au gust 1949 (in par tic u lar Ar ti cles 26, 38, 42 and 44
of the First Geneva Con ven tion) and, where ap pli ca ble,
their Ad di tional Pro to cols of 8 June 1977 (in par tic u lar
Ar ti cles 18 and 38 of Ad di tional Pro to col I and Ar ti cle 12
of Ad di tional Pro to col II), con cern ing the use of
distinctive emblems,

de sir ing to sup ple ment the afore men tioned pro vi sions
so as to en hance their pro tec tive value and uni ver sal
character,

not ing that this Pro to col is with out prej u dice to the
rec og nized right of High Con tract ing Par ties to con tinue to 
use the em blems they are us ing in con for mity with their
ob li ga tions un der the Geneva Con ven tions and, where
ap pli ca ble, the Pro to cols additional thereto,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. ok tó ber 9-i ülés nap ján fo gad ta el.

re call ing that the ob li ga tion to re spect per sons and
ob jects pro tected by the Geneva Con ven tions and the
Pro to cols ad di tional thereto de rives from their pro tected
sta tus un der in ter na tional law and is not de pend ent on use
of the dis tinc tive em blems, signs or signals,

stress ing that the dis tinc tive em blems are not in tended
to have any re li gious, eth nic, ra cial, re gional or po lit i cal
sig nif i cance,

em pha siz ing the im por tance of en sur ing full re spect for
the ob li ga tions re lat ing to the dis tinc tive em blems
rec og nized in the Geneva Con ven tions, and, where
ap pli ca ble, the Pro to cols additional thereto,

re call ing that Ar ti cle 44 of the First Geneva Con ven tion
makes the dis tinc tion be tween the pro tec tive use and the
in dic a tive use of the dis tinc tive emblems,

re call ing fur ther that Na tional So ci et ies un der tak ing
ac tiv i ties on the ter ri tory of an other State must en sure that
the em blems they in tend to use within the frame work of
such ac tiv i ties may be used in the coun try where the
ac tiv ity takes place and in the coun try or countries of
transit,

rec og niz ing the dif fi cul ties that cer tain States and
Na tional So ci et ies may have with the use of the ex ist ing
dis tinc tive emblems,

not ing the de ter mi na tion of the In ter na tional Com mit tee 
of the Red Cross, the In ter na tional Fed er a tion of Red
Cross and Red Cres cent So ci et ies and the In ter na tional
Red Cross and Red Cres cent Move ment to re tain their
cur rent names and emblems,

have ag re ed on the fol lo wing:

Article 1

Respect for and scope of application of this Protocol

1. The High Cont rac ting Par ti es un der ta ke to res pect
and to en su re res pect for this Pro to col in all cir cums tan ces.

2. This Pro to col re af firms and supp le ments the
pro vi si ons of the four Ge ne va Con ven ti ons of 12 Au gust
1949 (,,the Ge ne va Con ven ti ons”) and, whe re app li cab le,
of the ir two Ad di ti o nal Pro to cols of 8 June 1977 (,,the
1977 Ad di ti o nal Pro to cols”) re lat ing to the dis tinc ti ve
emb lems, na mely the red cross, the red cres cent and the red 
lion and sun, and shall apply in the same si tu a ti ons as tho se 
re fer red to in the se pro vi si ons.

Article 2

Distinctive emblems

1. This Pro to col re cog ni zes an ad di ti o nal dis tinc ti ve
emb lem in ad di ti on to, and for the same pur po ses as, the
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dis tinc ti ve emb lems of the Ge ne va Con ven ti ons. The
dis tinc ti ve emb lems shall en joy equ al sta tus.

2. This ad di ti o nal dis tinc ti ve emb lem, com po sed of a
red fra me in the sha pe of a squ a re on edge on a whi te
gro und, shall con form to the il lust ra ti on in the An nex to
this Pro to col. This dis tinc ti ve  emblem is re fer red to in this
Pro to col as the „third Pro to col emb lem”.

3. The con di ti ons for use of and res pect for the third
Pro to col emb lem are iden ti cal to tho se for the dis tinc ti ve
emb lems es tab lis hed by the Ge ne va Con ven ti ons and,
whe re app li cab le, the 1977 Ad di ti o nal Pro to cols.

4. The me di cal ser vi ces and re li gi o us per son nel of
ar med for ces of High Cont rac ting Par ti es may, wit ho ut
pre ju di ce to the ir cur rent emb lems, make tem po ra ry use of
any dis tinc ti ve emb lem re fer red to in pa rag raph 1 of this
Ar tic le whe re this may en han ce pro tec ti on.

Article 3

Indicative use of the third Protocol emblem

1. Na ti o nal So ci e ti es of tho se High Cont rac ting Par ti es
which de ci de to use the third Pro to col emb lem may, in
using the emb lem in con for mity with re le vant na ti o nal
le gis la ti on, cho o se to in cor po ra te wit hin it, for in di ca ti ve
pur po ses:

a) a dis tinc tive em blem rec og nized by the Geneva
Con ven tions or a com bi na tion of these em blems; or

b) an other em blem which has been in ef fec tive use by a
High Con tract ing Party and was the sub ject of a
com mu ni ca tion to the other High Con tract ing Par ties and
the In ter na tional Com mit tee of the Red Cross through the
de pos i tary prior to the adop tion of this Protocol.

In cor po ra tion shall con form to the il lus tra tion in the
An nex to this Pro to col.

2. A Na ti o nal So ci ety which cho o ses to in cor po ra te
wit hin the third Pro to col emb lem anot her emb lem in
ac cor dan ce with pa rag raph 1 abo ve, may, in con for mity
with na ti o nal le gis la ti on, use the de sig na ti on of that
emb lem and disp lay it wit hin its na ti o nal ter ri to ry.

3. Na ti o nal So ci e ti es may, in ac cor dan ce with na ti o nal
le gis la ti on and in ex cep ti o nal cir cums tan ces and to
fa ci li ta te the ir work, make tem po ra ry use of the dis tinc ti ve
emb lem re fer red to in Ar tic le 2 of this Pro to col.

4. This Ar ti cle does not af fect the le gal sta tus of the
dis tinc tive em blems rec og nized in the Geneva
Con ven tions and in this Pro to col, nor does it af fect the
le gal sta tus of any par tic u lar em blem when in cor po rated
for in dic a tive pur poses in ac cor dance with para graph 1 of
this Ar ti cle.

Article 4

International Committee of the Red Cross
and International Federation of Red Cross

 and Red Crescent Societies

The In ter na tional Com mit tee of the Red Cross and the
In ter na tional Fed er a tion of Red Cross and Red Cres cent
So ci et ies, and their duly au tho rized per son nel, may use, in
ex cep tional cir cum stances and to fa cil i tate their work, the
dis tinc tive em blem re ferred to in Article 2 of this Protocol.

Article 5

Missions under United Nations auspices

The med i cal ser vices and re li gious per son nel
par tic i pat ing in op er a tions un der the aus pices of the
United Na tions may, with the agree ment of par tic i pat ing
States, use one of the dis tinc tive em blems men tioned in
Articles 1 and 2.

Article 6

Prevention and repression of misuse

1. The pro vi si ons of the Ge ne va Con ven ti ons and,
whe re app li cab le, the 1977 Ad di ti o nal Pro to cols,
go ver ning pre ven ti on and rep res si on of mi su se of the
dis tinc ti ve emb lems shall apply equ ally to the third
Pro to col emb lem. In par ti cu lar, the High Cont rac ting
Par ti es shall take me a su res ne ces sa ry for the pre ven ti on
and rep res si on, at all ti mes, of any mi su se of the dis tinc ti ve 
emb lems ment io ned in Ar tic les 1 and 2 and the ir
de sig na ti ons, inc lu ding the per fi di o us use and the use of
any sign or de sig na ti on cons ti tu ting an imi ta ti on thereof.

2. Not withs tan ding pa rag raph 1 abo ve, High
Cont rac ting Par ti es may per mit pri or users of the third
Pro to col emb lem, or of any sign cons ti tu ting an imi ta ti on
the re of, to con ti nue such use, pro vi ded that the said use
shall not be such as wo uld ap pe ar, in time of ar med
conf lict, to con fer the pro tec ti on of the Ge ne va
Con ven ti ons and, whe re app li cab le, the 1977 Ad di ti o nal
Pro to cols, and pro vi ded that the rights to such use were
ac qu i red be fo re the adop ti on of this Pro to col.

Article 7

Dissemination

The High Con tract ing Par ties un der take, in time of
peace as in time of armed con flict, to dis sem i nate this
Pro to col as widely as pos si ble in their re spec tive coun tries
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and, in par tic u lar, to in clude the study thereof in their
programmes of mil i tary in struc tion and to en cour age the
study thereof by the ci vil ian pop u la tion, so that this
in stru ment may be come known to the armed forces and to
the civilian population.

Article 8

Signature

This Pro to col shall be open for sig na ture by the Par ties
to the Geneva Con ven tions on the day of its adop tion and
will re main open for a pe riod of twelve months.

Article 9

Ratification

This Pro to col shall be rat i fied as soon as pos si ble. The
in stru ments of rat i fi ca tion shall be de pos ited with the
Swiss Fed eral Coun cil, de pos i tary of the Geneva
Con ven tions and the 1977 Ad di tional Protocols.

Article 10

Accession

This Pro to col shall be open for ac ces sion by any Party to 
the Geneva Con ven tions which has not signed it. The
in stru ments of ac ces sion shall be de pos ited with the
de pos i tary.

Article 11

Entry into force

1. This Pro to col shall en ter into for ce six months af ter
two inst ru ments of ra ti fi ca ti on or ac ces si on have been
de po si ted.

2. For each Party to the Ge ne va Con ven ti ons the re af ter
ra ti fy ing or ac ce ding to this Pro to col, it shall en ter into
for ce six months af ter the de po sit by such Party of its
inst ru ment of ra ti fi ca ti on or ac ces si on.

Article 12

Treaty relations upon entry into force of this Protocol

1. When the Par ti es to the Ge ne va Con ven ti ons are also 
Par ti es to this Pro to col, the Con ven ti ons shall apply as
supp le men ted by this Pro to col.

2. When one of the Par ti es to the conf lict is not bo und
by this Pro to col, the Par ti es to the Pro to col shall re ma in
bo und by it in the ir mu tu al re lat ions. They shall
furt her mo re be bo und by this Pro to col in re lat ion to each
of the Par ti es which are not bo und by it, if the lat ter ac cepts 
and app li es the pro vi si ons the re of.

Article 13

Amendment

1. Any High Cont rac ting Party may pro po se
amend ments to this Pro to col. The text of any pro po sed
amend ment shall be com mu ni ca ted to the de po si ta ry,
which shall de ci de, af ter con sul ta ti on with all the High
Cont rac ting Par ti es, the In ter na ti o nal Com mit tee of the
Red Cross and the In ter na ti o nal Fe de ra ti on of Red Cross
and Red Cres cent So ci e ti es, whet her a con fe ren ce sho uld
be con ve ned to con si der the pro po sed amend ment.

2. The de po si ta ry shall in vi te to that con fe ren ce all the
High Cont rac ting Par ti es as well as the Par ti es to the
Ge ne va Con ven ti ons, whet her or not they are sig na to ri es
of this Pro to col.

Article 14

Denunciation

1. In case a High Cont rac ting Party sho uld de no un ce
this Pro to col, the de nun ci a ti on shall only take ef fect one
year af ter re ce ipt of the inst ru ment of de nun ci a ti on. If,
ho we ver, on the ex pi ry of that year the de no un cing Party is 
en ga ged in a si tu a ti on of ar med conf lict or oc cu pa ti on, the
de nun ci a ti on shall not take ef fect be fo re the end of the
ar med conf lict or oc cu pa ti on.

2. The de nun ci a ti on shall be no ti fi ed in wri ting to the
de po si ta ry, which shall trans mit it to all the High
Cont rac ting Par ti es.

3. The de nun ci a ti on shall have ef fect only in res pect of
the de no un cing Party.

4. Any de nun ci a ti on un der pa rag raph 1 shall not af fect
the ob li ga ti ons al re a dy in cur red, by re a son of the ar med
conf lict or oc cu pa ti on, un der this Pro to col by such
de no un cing Party in res pect of any act com mit ted be fo re
this de nun ci a ti on be co mes ef fec ti ve.

Article 15

Notifications

The de pos i tary shall in form the High Con tract ing
Par ties as well as the Par ties to the Geneva Con ven tions,
whether or not they are sig na to ries of this Pro to col, of:
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a) sig na tures af fixed to this Pro to col and the de posit of
in stru ments of rat i fi ca tion and ac ces sion un der Ar ti cles 8,
9 and 10;

b) the date of en try into force of this Pro to col un der
Ar ti cle 11 within ten days of said en try into force;

c) com mu ni ca tions re ceived un der Ar ti cle 13;
d) de nun ci a tions un der Ar ti cle 14.

Article 16

Registration

1. Af ter its ent ry into for ce, this Pro to col shall be
trans mit ted by the de po si ta ry to the Sec re ta ri at of the
Uni ted Na ti ons for re gist ra ti on and pub li ca ti on, in
ac cor dan ce with Ar tic le 102 of the Char ter of the Uni ted
Na ti ons.

2. The de po si ta ry shall also in form the Sec re ta ri at of
the Uni ted Na ti ons of all ra ti fi ca ti ons, ac ces si ons and
de nun ci a ti ons re ce i ved by it with res pect to this Pro to col.

Article 17

Authentic texts

The orig i nal of this Pro to col, of which the Arabic,
Chi nese, Eng lish, French, Rus sian and Span ish texts are
equally au then tic, shall be de pos ited with the de pos i tary,
which shall trans mit cer ti fied true cop ies thereof to all the
Par ties to the Geneva Conventions.

An nex

Third protocol emblem

(Article 2, paragraph 2 and Article 3,
paragraph 1 of the Protocol)

Article 1

Distinctive emblem

Article 2

Indicative use of the third Protocol emblem

Kiegészítõ Jegyzõkönyv az 1949. augusztus 12-én
aláírt Genfi Egyezményekhez egy további

megkülönböztetõ jelvény elfogadásáról

(III. Jegyzõkönyv)

Preambulum

A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek,

meg erõ sít ve az 1949. au gusz tus 12-én alá írt Gen fi
Egyez mé nyek ren del ke zé se it (kü lö nö sen az I. Gen fi
Egyez mény 26., 38., 42. és 44. cik két) és, amennyi ben al -
kal ma zan dók, azok 1977. jú ni us 8-án alá írt Ki egé szí tõ
Jegy zõ köny ve i nek ren del ke zé se it (kü lö nö sen az I. Ki egé -
szí tõ Jegy zõ könyv 18. és 38. cik két, va la mint a II. Ki egé -
szí tõ Jegy zõ könyv 12. cik két) a meg kü lön böz te tõ jel vé -
nyek hasz ná la tá ról,

at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy ki egé szít sék a fen ti ren -
del ke zé se ket azok ol tal ma zó ér té ké nek és egye te mes jel le -
gé nek erõ sí té se ér de ké ben,

fi gye lem mel arra, hogy ez a Jegy zõ könyv nem érin ti a
Ma gas Szer zõ dõ Fe lek el is mert jo gát arra, hogy foly tas sák
az ál ta luk hasz nált jel vé nyek hasz ná la tát a Gen fi Egyez -
mé nyek bõl és – amennyi ben al kal ma zan dók – a hoz zá juk
kap cso ló dó Jegy zõ köny vek bõl szár ma zó kö te le zett sé gek -
nek meg fele lõen,

em lé kez ve arra, hogy a Gen fi Egyez mé nyek és a hoz zá juk 
kap cso ló dó Jegy zõ köny ve ik ál tal vé dett sze mé lyek és tár -
gyak tisz te let ben tar tá sá nak kö te le zett sé ge a nem zet kö zi jog
sze rin ti vé dett stá tu szuk ból szár ma zik, és nem függ a meg -
kü lön böz te tõ jel vé nyek, je lek, jel zé sek hasz ná la tá tól,

ki emel ve, hogy a meg kü lön böz te tõ jel vé nyek hez nem
tár sí tan dó sem mi lyen val lá si, et ni kai, faji, re gi o ná lis vagy
po li ti kai je len tés,

hang sú lyoz va a Gen fi Egyez mé nyek és – amennyi ben
al kal ma zan dók – a hoz zá juk kap cso ló dó Ki egé szí tõ Jegy -
zõ köny vek ál tal el is mert, a meg kü lön böz te tõ jel vé nyek
hasz ná la tá val kap cso la tos kö te le zett sé gek be tar tá sá nak
fon tos sá gát,
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em lé kez ve arra, hogy az Elsõ Gen fi Egyez mény 44. cik -
ke kü lönb sé get tesz a meg kü lön böz te tõ jel vény vé del mi,
il let ve jel zé si célú (in di ka tív) hasz ná la ta kö zött,

em lé kez ve to váb bá arra, hogy azok a Nem ze ti Tár sa sá -
gok, ame lyek egy má sik ál lam te rü le tén foly tat nak te vé -
keny sé get, kö te le sek meg gyõ zõd ni ar ról, hogy az ál ta luk
ezen te vé keny ség ke re té ben hasz nál ni kí vánt meg kü lön -
böz te tõ jel vény a te vé keny ség he lye sze rin ti or szág ban,
va la mint a tran zit or szá gok ban hasz nál ha tó-e,

el is mer ve egyes ál la mok és Nem ze ti Tár sa sá gok ne héz -
sé ge it, ame lye ket a lé te zõ meg kü lön böz te tõ jel vé nyek
hasz ná la ta okoz hat szá muk ra,

fi gye lem be véve a Vö rös ke reszt Nem zet kö zi Bi zott sá -
gá nak, a Vö rös ke reszt és Vö rös Fél hold Tár sa sá gok Nem -
zet kö zi Szö vet sé gé nek és a Nem zet kö zi Vö rös ke reszt és
Vö rös Fél hold Moz gal má nak el tö kélt sé gét az ál ta luk je -
len leg hasz nált ne vek és jel vé nyek meg tar tá sát il le tõ en,

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. cikk

A Jegyzõkönyv tiszteletben tartása
és alkalmazási köre

1. A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek vál lal ják, hogy a je len
Jegy zõ köny vet min den kö rül mé nyek kö zött tisz te let ben
tart ják, il let ve an nak tisz te let ben tar tá sát biz to sít ják.

2. Ez a Jegy zõ könyv meg erõ sí ti és ki egé szí ti az 1949.
au gusz tus 12-én alá írt négy Gen fi Egyez mény (,,a Gen fi
Egyez mé nyek”) és – amennyi ben al kal ma zan dók – azok
1977. jú ni us 8-án alá írt két Ki egé szí tõ Jegy zõ köny vé nek
(az „1977-es Ki egé szí tõ Jegy zõ köny vek”) a meg kü lön -
böz te tõ jel vé nyek re, ne ve ze te sen a vö rös ke reszt re, a vö -
rös fél hold ra, va la mint a vö rös orosz lán ra és nap ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se it, és ugyan azon hely ze tek ben al kal ma -
zan dó, ame lye ket a hi vat ko zott ren del ke zé sek megje -
lölnek.

2. cikk

Megkülönböztetõ jelvények

1. Ez a Jegy zõ könyv, a Gen fi Egyez mé nyek meg kü lön -
böz te tõ jel vé nye i nek meg tar tá sá val és azok cél já val egye -
zõ in dít ta tás ból, el is mer egy to váb bi meg kü lön böz te tõ jel -
vényt. A meg kü lön böz te tõ jel vé nyek egyen lõ jog ál lást él -
vez nek.

2. Ez a ki egé szí tõ meg kü lön böz te tõ jel vény, amely egy
fe hér ala pon élé re ál lí tott négy zet ala kú vö rös ke ret bõl áll,
meg egye zik a je len Jegy zõ könyv mel lék le té ben sze rep lõ il -
luszt rá ci ó val. Erre a meg kü lön böz te tõ jel vény re a Jegy zõ -
könyv a „III. Jegy zõ könyv jel vé nye ként” utal.

3. A III. Jegy zõ könyv jel vé nyé nek hasz ná la ti fel té te lei, 
va la mint vé del me meg egyez nek a Gen fi Egyez mé nyek
és – amennyi ben al kal ma zan dók – az 1977-es Ki egé szí tõ
Jegy zõ köny vek ál tal lé te sí tett meg kü lön böz te tõ jel vé nye -
ké vel.

4. A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek fegy ve res erõ i nek egész -
ség ügyi és egy há zi sze mély ze te, a je len le gi jel vé nye ik sé -
rel me nél kül, ide ig le ne sen hasz nál hat ja bár mely, a je len
cikk 1. be kez dé sé ben sze rep lõ meg kü lön böz te tõ jel vényt,
amennyi ben ez a vé de lem nö ve lé sét szol gál ja.

3. cikk

A III. Jegyzõkönyv jelvényének jelzési célú
(indikatív) használata

1. Azon Ma gas Szer zõ dõ Fe lek Nem ze ti Tár sa sá gai,
akik a III. Jegy zõ könyv jel vé nyé nek hasz ná la ta mel lett
dön te nek, a jel vény nem ze ti jog sza bá lya ik nak meg fe le lõ
hasz ná la ta so rán el ha tá roz hat ják jel zé si cél lal a jel vény be
he lyez ni:

a) a Gen fi Egyez mé nyek ál tal el is mert meg kü lön böz te -
tõ jel vé nye ket vagy ezek kom bi ná ci ó ját; vagy

b) más olyan jel vényt, ame lyet egy Ma gas Szer zõ dõ
Fél tény le ge sen hasz nált, és amely rõl a le té te mé nye sen ke -
resz tül a töb bi Ma gas Szer zõ dõ Fél, va la mint a Nem zet kö -
zi Vö rös ke reszt Bi zott sá ga is ér te sült ezen Jegy zõ könyv
el fo ga dá sát meg elõ zõ en.

A jel vény be he lye zés a Jegy zõ könyv mel lék le té ben sze -
rep lõ áb rá zo lás nak meg fele lõen tör tén het.

2. Egy Nem ze ti Tár sa ság, amely egy má sik jel vényt kí -
ván a III. Jegy zõ könyv jel vé nyé be fog lal ni a fen ti 1. be -
kez dés sze rint, a nem ze ti jog sza bá lya i nak meg fele lõen
hasz nál hat ja a jel vény meg je lö lé sét és fel tün tet he ti azt a
nem ze ti te rü le tén.

3. A Nem ze ti Tár sa sá gok, ki vé te les kö rül mé nyek kö -
zött, mun ká juk elõ se gí té se vé gett és a nem ze ti jog sza bá -
lyok nak meg fele lõen ide ig le ne sen hasz nál hat ják a Jegy zõ -
könyv 2. cik ké ben sze rep lõ meg kü lön böz te tõ jel vényt.

4. Ez a cikk nem érin ti a Gen fi Egyez mé nyek, va la mint
a je len Jegy zõ könyv ál tal el is mert meg kü lön böz te tõ jel vé -
nyek jogi stá tu szát, nem érin ti to váb bá egyik olyan jel vény 
jogi stá tu szát sem, ame lyet a je len cikk 1. be kez dé se sze -
rint, jel zé si (in di ka tív) cél lal he lyez tek el.

4. cikk

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága
 és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok

Nemzetközi Szövetsége

A Vö rös ke reszt Nem zet kö zi Bi zott sá ga és a Vö rös ke -
reszt és Vö rös Fél hold Tár sa sá gok Nem zet kö zi Szö vet sé -
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ge, il let ve ezek meg fele lõen fel ha tal ma zott sze mély ze te
ki vé te les kö rül mé nyek kö zött, mun ká juk elõ se gí té se vé -
gett hasz nál hat ják a Jegy zõ könyv 2. cik ké ben sze rep lõ jel -
vényt.

5. cikk

Az Egyesült Nemzetek égisze alatt mûködõ missziók

Az Egye sült Nem ze tek égi sze alatt fo lyó mû ve le tek ben
részt vevõ egész ség ügyi és egy há zi sze mély zet a részt
vevõ ál la mok be le egye zé sé vel hasz nál hat ja az 1. és
2. cikk ben em lí tett meg kü lön böz te tõ jel vé nyek egyi két.

6. cikk

A visszaélés megelõzése és visszaszorítása

1. A Gen fi Egyez mé nyek és – amennyi ben al kal ma zan -
dók – az 1977-es Ki egé szí tõ Jegy zõ köny vek meg kü lön -
böz te tõ jel vé nyek kel való vissza élés meg elõ zé sé re és
vissza szo rí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se it a III. Jegy zõ -
könyv jel vé nyé re is al kal maz ni kell. Kü lö nö sen, a Ma gas
Szer zõ dõ Fe lek min den kor meg te szik a szük sé ges in téz ke -
dé se ket az 1. és 2. cikk ben em lí tett meg kü lön böz te tõ jel vé -
nyek kel és ezek meg je lö lé sé vel való bár mi lyen vissza élés
meg elõ zé se és vissza szo rí tá sa ér de ké ben, ide ért ve a csa -
lárd hasz ná la tot és bár mely után zat nak mi nõ sü lõ jel, meg -
je lö lés használatát.

2. Az 1. be kez dés ren del ke zé se it nem érint ve, a Ma gas
Szer zõ dõ Fe lek en ge dé lyez he tik a III. Jegy zõ könyv jel vé -
nyé nek, vagy a jel vény után za tá nak mi nõ sü lõ bár mi lyen
jel ko ráb bi hasz ná lói szá má ra a to váb bi hasz ná la tot, fel té -
ve, hogy az em lí tett hasz ná lat nem olyan jel le gû, amely
fegy ve res össze üt kö zés ide jén a Gen fi Egyez mé nyek
és – amennyi ben al kal ma zan dók – az 1977-es Ki egé szí tõ
Jegy zõ köny vek ál tal biz to sí tott vé de lem ki ter jesz té sé nek
lát sza tát kel te né, to váb bá, hogy az em lí tett hasz ná lat joga
a Jegy zõ könyv el fo ga dá sa elõtt ke let ke zett.

7. cikk

Terjesztés

A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek vál lal ják, bé ke idõ ben épp úgy, 
mint há bo rú ide jén, hogy a Jegy zõ köny vet egy más or szá -
gai kö zött a le he tõ leg szé le sebb kör ben ter jesz tik, en nek
kö ré ben a ka to nai ki kép zés prog ram já ba be ik tat ják a Jegy -
zõ könyv ta nul má nyo zá sát, va la mint an nak ta nul má nyo zá -
sá ra ösz tön zik a pol gá ri la kos sá got is ab ból a cél ból, hogy
ez az esz köz is mert té vál jon a fegy ve res erõk és a pol gá ri
la kos ság kö ré ben.

8. cikk

Aláírás

A je len Jegy zõ könyv az el fo ga dá sá nak nap ján nyí lik
meg és ti zen két hó na pon ke resz tül áll nyit va alá írás ra a
Gen fi Egyez mé nyek ré szes ál la mai szá má ra.

9. cikk

Megerõsítés

A je len Jegy zõ köny vet mi nél elõbb meg kell erõ sí te ni.
A meg erõ sí tõ ok ira to kat a Sváj ci Szö vet sé gi Ta nács nál, a
Gen fi Egyez mé nyek és az 1977-es Ki egé szí tõ Jegy zõ -
köny vek le té te mé nye sé nél kell le tét be he lyez ni.

10. cikk

Csatlakozás

A je len Jegy zõ könyv csat la ko zás ra nyit va áll a Gen fi
Egyez mé nyek ben ré szes min den olyan ál lam szá má ra,
mely azt nem írta alá. A csat la ko zá si ok ira to kat a le té te mé -
nyes nél kell le tét be he lyez ni.

11. cikk

Hatálybalépés

1. A je len Jegy zõ könyv két meg erõ sí tõ ok irat le tét be
he lye zé sé tõl szá mí tott hat hó nap el tel té vel lép ha tály ba.

2. A Gen fi Egyez mé nyek ben ré szes azon ál la mok vi -
szony la tá ban, akik ezt köve tõen erõ sí tik meg vagy csat la -
koz nak a Jegy zõ könyv höz, az a meg erõ sí tõ vagy csat la ko -
zá si ok ira tuk le tét be he lye zé sé tõl szá mí tott hat hó nap el -
tel té vel lép ha tály ba.

12. cikk

Szerzõdéses kapcsolatok a Jegyzõkönyv
 hatálybalépését köve tõen

1. A Gen fi Egyez mé nyek azon ré szes ál la mai kö zött,
ame lyek egy ben ré sze sei a je len Jegy zõ könyv nek, az
Egyez mé nye ket a je len Jegy zõ könyv vel ki egé szí tett for -
má ban kell al kal maz ni.

2. Ha az össze üt kö zés ben álló ál la mok kö zül az egyi ket 
a je len Jegy zõ könyv nem kö te le zi, a Jegy zõ könyv ré szes
ál la mai az egy más kö zöt ti kap cso la ta ik ban to vább ra is
köt ve ma rad nak a Jegy zõ könyv ál tal. Köt ve ma rad nak to -
váb bá a Jegy zõ könyv ál tal az össze üt kö zés ben részt vevõ
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azon ál la mok kal való kap cso la ta ik ban is, ame lye ket nem
kö te lez a Jegy zõ könyv, ha ez utób bi ak el fo gad ják és al kal -
maz zák an nak ren del ke zé se it.

13. cikk

Módosítás

1. Bár mely Ma gas Szer zõ dõ Fél ja va sol hat ja a je len
Jegy zõ könyv mó do sí tá sát. Bár mely mó do sí tó ja vas lat szö -
ve gét a le té te mé nyes hez kell el jut tat ni, aki a Ma gas Szer -
zõ dõ Fe lek kel, a Vö rös ke reszt Nem zet kö zi Bi zott sá gá val
és a Vö rös ke reszt és Vö rös Fél hold Tár sa sá gok Nem zet -
kö zi Szö vet sé gé vel való ta nács ko zást köve tõen dönt a mó -
do sí tó ja vas lat meg vi ta tá sá val fog lal ko zó kon fe ren cia
össze hí vá sá ról.

2. A le té te mé nyes erre a kon fe ren ci á ra meg hív ja va la -
mennyi Ma gas Szer zõ dõ Fe let, va la mint a Gen fi Egyez -
mé nyek ré sze se it, füg get le nül at tól, hogy a je len Jegy zõ -
köny vet alá ír ták-e, vagy sem.

14. cikk

Felmondás

1. Amennyi ben va la me lyik Ma gas Szer zõ dõ Fél fel -
mond ja a je len Jegy zõ köny vet, a fel mon dás csak a fel mon -
dá si ok irat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott egy év el tel té vel ha -
tá lyo sul. Ha azon ban az egy év el tel te kor a fel mon dó Fél
fegy ve res össze üt kö zés ben vagy meg szál lás ban vesz
részt, a fel mon dás nem vá lik ha tá lyos sá mind ad dig, amíg a 
fegy ve res össze üt kö zés vagy meg szál lás vé get nem ér.

2. A fel mon dást írás ban kell kö zöl ni a le té te mé nyes sel,
aki azt to váb bít ja min den Ma gas Szer zõ dõ Fél nek.

3. A fel mon dás csak a fel mon dó Fél lel szem ben ha tá -
lyo sul.

4. Az 1. be kez dés sze rin ti fel mon dás nem érin ti a Jegy -
zõ könyv sze rin ti, fegy ve res össze üt kö zés vagy meg szál lás 
okán ke let ke zett olyan kö te le zett sé ge ket, ame lyek a fel -
mon dó Fél olyan cse le ke de te i vel kap cso lat ban jöt tek lét re, 
ame lye ket a fel mon dás ha tá lyo su lá sa elõtt tett.

15. cikk

Értesítések

A le té te mé nyes – füg get le nül at tól, hogy a je len Jegy zõ -
köny vet alá ír ták-e, vagy sem – ér te sí ti a Ma gas Szer zõ dõ
Fe le ket, va la mint a Gen fi Egyez mé nyek ben ré szes fe le ket:

a) a je len Jegy zõ könyv höz tett alá írá sok ról, va la mint a
8., 9. és 10. cikk alap ján le tét be he lye zett meg erõ sí tõ, il let -
ve csat la ko zá si ok má nyok ról;

b) a je len Jegy zõ könyv nek a 11. cikk sze rin ti ha tály ba -
lé pé se idõ pont já ról, a ha tály ba lé pést kö ve tõ 10 na pon be -
lül;

c) a 13. cikk alap ján be ér ke zett ér te sí té sek rõl;
d) a 14. cikk sze rin ti fel mon dá sok ról.

16. cikk

Beiktatás

1. A le té te mé nyes a je len Jegy zõ köny vet – an nak ha -
tály ba lé pé sét köve tõen – meg kül di az Egye sült Nem ze tek
Tit kár sá gá nak az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá nak
102. cik ké vel össz hang ban tör té nõ be ik ta tás és köz zé té tel
vé gett.

2. A le té te mé nyes úgy szin tén tá jé koz tat ja az Egye sült
Nem ze tek Tit kár sá gát a Jegy zõ könyv vel kap cso lat ban be -
ér ke zett meg erõ sí té sek rõl, csat la ko zá sok ról és fel mon dá -
sok ról.

17. cikk

Hiteles szövegek

A je len Jegy zõ könyv ere de ti pél dá nyát, amely nek an -
gol, arab, fran cia, kí nai, orosz és spa nyol szö ve ge egy aránt 
hi te les, a le té te mé nyes nél kell le tét be he lyez ni, amely an -
nak hi te le sí tett má so la tát meg kül di a Gen fi Egyez mé nyek
min den ré szes fe lé nek.

Mel lék let

A III. Jegyzõkönyv jelvénye

(2. cikk 2. bekezdés és 3. cikk 1. bekezdés)

1. cikk

Megkülönböztetõ jelvény
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2. cikk

A Harmadik Jegyzõkönyv jelvényének jelzési célú
(indikatív) használata

4.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sé tõl szá mí tott 15 nap el tel té vel lép
ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-a a Jegy zõ könyv 11. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Jegy zõ könyv, il let ve e tör vény 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter, an nak is mert té 
vá lá sát köve tõen, a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

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

2006. évi LXXIX.
tör vény

a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság
között a szociális biztonságról  szóló, Budapesten,

2006. május 12-én aláírt Egyezmény kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság és a Ko re ai Köz tár sa ság kö zött a szo -
ci á lis biz ton ság ról  szóló, Bu da pes ten, 2006. má jus 12-én
alá írt Egyez mény kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés az Egyez ményt e tör vénnyel ki -
hir de ti.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. ok tó ber 9-i ülés nap ján fo gad ta el.

3.  § Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö -
vet ke zõ:

„Egyezmény a szociális biztonságról a Koreai
Köztársaság és a Magyar Köztársaság között

A Ko re ai Köz tár sa ság és Ma gyar Köz tár sa ság (a továb -
biak ban: Szer zõ dõ Fe lek), mi vel sza bá lyoz ni kí ván ják a
két or szág vi szo nyát a szo ci á lis biz ton ság te rü le tén,
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

(1) A je len Egyez mény ben a kö vet ke zõ ki fe je zé sek az
aláb bi je len tés tar ta lom mal sze re pel nek:

a) ,,ál lam pol gár”:
(i) a Ko re ai Köz tár sa ság (a továb biak ban: Ko rea) vo -

nat ko zá sá ban, a mó do sí tott ál lam pol gár sá gi tör vény ál tal
meg ha tá ro zott ko re ai ál lam pol gár,

(ii) a Ma gyar Köz tár sa ság (a továb biak ban: Ma gyar or -
szág) vo nat ko zá sá ban azok a ter mé sze tes sze mé lyek, akik
az ál lam pol gár ság ról  szóló jog sza bá lyok ér tel mé ben ma -
gyar ál lam pol gár nak te kin ten dõk;

b) ,,jog sza bá lyok”: a szo ci á lis biz ton ság nak a je len
Egyez mény 2. cik ké ben meg ha tá ro zott ága za ta i ra és rend -
sze re i re vo nat ko zó tör vények, ren de le tek;

c) ,,ille té kes ha tó ság”: a 2. cikk ben meg je lölt jog sza bá -
lyok ál tal sza bá lyo zott szo ci á lis biz ton sá gi ága za to kért és
rend sze re kért fe le lõs mi nisz te rek, mi nisz té ri u mok vagy
meg fe le lõ ha tó sá gok;

d) ,,te her vi se lõ”: az az in téz mény vagy az a ha tó ság,
amely nek fel ada ta a je len Egyez mény 2. cik ké ben meg ha -
tá ro zott jog sza bá lyok vég re haj tá sa;

e) ,,biz to sí tá si idõ szak”: a Szer zõ dõ Fél joga sze rint já -
ru lék fi ze té si idõ szak ként el is mert és tel je sí tett idõ szak, il -
le tõ leg az em lí tett jog sze rin ti já ru lék fi ze té si idõ szak nak
meg fe le lõ idõ tar tam;

f) ,,el lá tás”: a je len Egyez mény 2. cik ké ben meg ha tá ro -
zott jog sza bá lyok ban rög zí tett pénz be li el lá tá sok;

g) ,,la kó hely”: az a hely, ahol az il le tõ sze mély ál lan dó
jel leg gel la kik a Szer zõ dõ Fe lek bár me lyi ké nek jog sza bá -
lyai sze rint;

h) ,,tar tóz ko dás he lye”: az a hely, ahol az il le tõ sze mély 
ide ig le nes jel leg gel tar tóz ko dik, amely eset ben a tar tóz ko -
dás hosszú sá ga rend sze rint kap cso ló dik az elõ ze tesen
meg ha tá ro zott tar tóz ko dá si cél ki tû zés meg va ló su lá sá hoz.

(2) A je len cikk ben nem de fi ni ált ki fe je zé sek a ha tá lyos, 
vo nat ko zó jog ban hasz nált je len tés tar ta lom mal ér ten dõk.
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2. cikk

Tárgyi hatály

(1) A je len Egyez mény az aláb bi jog sza bá lyok ra vo nat -
ko zik:

a) Ko rea vo nat ko zá sá ban,

(i) a nem ze ti nyugdíjtör vény és

(ii) csak a II. rész vo nat ko zá sá ban a fog lal koz ta tás biz to -
sí tá si tör vény;

b) Ma gyar or szág vo nat ko zá sá ban,
(i) a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kok fi ze té sé re vo nat -

ko zó jog sza bá lyok,

(ii) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug dí jak ra vo nat ko zó jog -
sza bá lyok,

(iii) csak a II. rész te kin te té ben a fog lal koz ta tás elõ se -
gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló tör vénynek 
a mun ka nél kü li ek el lá tá sá hoz kap cso ló dó fi ze té si kö te le -
zett sé get sza bá lyo zó ren del ke zé sei.

(2) Amennyi ben a je len Egyez mény más ként nem ren -
del ke zik, a je len cikk (1) be kez dé sé ben em lí tett jog sza bá -
lyok nem fog lal ják ma guk ban az egyik Szer zõ dõ Fél és
egy har ma dik fél ál tal a szo ci á lis biz ton ság ról meg kö tött
egyez mé nye ket vagy más nem zet kö zi meg ál la po dá so kat,
il let ve azo kat a jog sza bá lyo kat, ame lye ket ezek ha tály ba
lép te té se cél já ból hoz nak lét re.

(3) A je len Egyez mény al kal ma zan dó azok ra a jö võ be ni 
jog sza bá lyok ra is, ame lyek a je len cikk (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott jog sza bá lyo kat mó do sít ják, ki egé szí tik,
egy sé ge sí tik vagy eze ket ha tá lyon kí vül he lye zik.

(4) A je len Egyez mény al kal maz ha tó azok ra a jog sza bá -
lyok ra, ame lyek az egyik Szer zõ dõ Fél meg lé võ jog sza bá -
lya i nak ha tá lyát ter jesz tik ki egy új ked vez mé nye zet ti kör -
re, ha ar ról az egyik Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá ga írás -
ban ér te sí ti a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá gát, és ez
utób bi az ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott hat hó na pon
be lül nyi lat ko zik a ki ter jesz tés el fo ga dá sá ról.

3. cikk

Személyi hatály

A je len Egyez mény mind azon sze mé lyek re al kal ma zan -
dó, akik ko ráb ban vagy je len leg is va la me lyik Szer zõ dõ
Fél jog ha tó sá ga alá tar toz tak vagy tar toz nak, va la mint
e sze mé lyek azon hoz zá tar to zó i ra és hát ra ma ra dot ta i ra,
akik az adott Szer zõ dõ Fél ha tá lyos jog sza bá lyai sze rint
an nak mi nõ sül nek.

4. cikk

Egyenlõ bánásmód elve

(1) Amennyi ben je len Egyez mény más ként nem ren del -
ke zik, bár me lyik Szer zõ dõ Fél nek az igény jo go sult ság ra
és az el lá tá sok fi ze té sé re vo nat ko zó jog sza bá lya i nak al kal -
ma zá sa so rán a 3. cikk ben meg ha tá ro zott bár mely sze -
mélyt, akik nek la kó- vagy tar tóz ko dá si he lye a Szer zõ dõ
Fe lek te rü le tén ta lál ha tó, ugyan olyan bá nás mód ban kell
ré sze sí te ni, mint ami lyen ben e Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá rai 
ré sze sül nek. A fen ti ek – a je len be kez dés ben meg ha tá ro -
zott sze mé lyek tõl szár ma zó jo go sult sá ga ik te kin te té -
ben – azok ra a hoz zá tar to zók ra és hát ra ma ra dot tak ra is al -
kal ma zan dók, akik nek la kó- vagy tar tóz ko dá si he lye bár -
me lyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén ta lál ha tó.

(2) Az elsõ be kez dés nem al kal ma zan dó azon egy össze -
gû já ru lék-vissza fi ze té sek re, amit Ko rea a sa ját jog sza bá -
lyai sze rint esz kö zöl.

(3) Amennyi ben a je len Egyez mény más ként nem ren -
del ke zik, az egyik Fél jog sza bá lyai alap ján szer zett el lá tás
nem ké pez he ti csök ken tés, mó do sí tás, fel füg gesz tés,
vissza vo nás vagy el kob zás tár gyát an nak alap ján, hogy a
jo go sult a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén tar tóz ko dik vagy
la kik, és az el lá tás a má sik Fél te rü le tén is ki fi ze ten dõ.

(4) Az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai alap ján fi ze ten -
dõ el lá tá sok a má sik Szer zõ dõ Fél azon ál lam pol gá ra it is
meg il le tik, akik nek tar tóz ko dá si he lye nem a Szer zõ dõ Fe -
lek te rü le te in ta lál ha tó, ugyan olyan fel té te lek kel, mint
ami lye nek nek az elsõ Szer zõ dõ Fél azon ál lam pol gá ra i nak 
kell meg fe lel ni ük, akik nek tar tóz ko dá si he lye a Szer zõ dõ
Fe lek te rü le tén kí vül ta lál ha tó.

(5) Az eu ró pai uni ós tag sá gá ból fa ka dó kö te le zett sé gé -
nek ele get téve Ma gyar or szág a je len Egyez mény al kal ma -
zá sa so rán az Eu ró pai Unió azon ál lam pol gá ra it, akik va la -
mi lyen gaz da sá gi te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból gya ko -
rol ják a sza bad moz gás hoz való jo gu kat, a ma gyar ál lam -
pol gá rok kal egyen lõ bá nás mód ban ré sze sí ti. A Szer zõ dõ
Fe lek e cél ból együtt mû köd nek. Az igaz ga tá si költ sé ge ket
ki vé ve, ez a ren del ke zés nem je lent sem mi lyen több let -
költ sé get a ko re ai Fél szá má ra.

5. cikk

Ellátások egybeesése

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél azon jog sza bá lyai, ame lyek
más igény jo go sult sá gok, el lá tá sok vagy jö ve del mek egy -
ide jû fenn ál lá sa ese té re ki zár ják vagy kor lá toz zák az
igény jo go sult sá got vagy az el lá tást, a má sik Szer zõ dõ Fél
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jog sza bá lya i nak al kal ma zá sá ból adó dó ese tek re is meg -
fele lõen al kal ma zan dók.

(2) Ugyan azon jel le gû, ugyan azon kö te le zõ biz to sí tá si
idõ bõl szár ma zó több el lá tás ra vagy jö ve de lem re  szóló
igény jo go sult sá got a je len Egyez mény alap ján sem meg -
sze rez ni, sem fenn tar ta ni nem le het. Ez azon ban nem ér vé -
nyes a rok kant ság, az öreg ség vagy a ha lál ese tén járó el lá -
tá sok ra.

II. RÉSZ

A BIZTOSÍTOTTI JOGVISZONYRÓL SZÓLÓ
RENDELKEZÉSEK

6. cikk

Általános rendelkezések

(1) Amennyi ben a je len rész más ként nem ren del ke zik,
az egyik Fél te rü le tén mun ka vál la ló ként al kal ma zott sze -
mély – al kal ma zá sa vo nat ko zá sá ban – ki zá ró lag e Szer zõ -
dõ Fél jog ha tó sá ga alá tar to zik.

(2) Az a sze mély, aki nek la kó he lye az egyik Szer zõ dõ
Fél te rü le tén ta lál ha tó, de ön ál ló vál lal ko zó ként a má sik
Szer zõ dõ Fél vagy mind két Szer zõ dõ Fél te rü le tén dol go -
zik, ön ál ló vál lal ko zá sa vo nat ko zá sá ban csak az elsõ Szer -
zõ dõ Fél jog ha tó sá ga alá tar to zik.

(3) Az a sze mély, akit mun ka vál la ló ként mind két Szer -
zõ dõ Fél te rü le tén al kal maz nak, vagy ön ál ló vál lal ko zó az
egyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén és al kal ma zott ként dol go zik
a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén, csak azon Szer zõ dõ Fél
jog ha tó sá ga alá tar to zik, amely nek te rü le tén la kó he lye ta -
lál ha tó.

7. cikk

Kiküldött munkavállalók

(1) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén be jegy zett te lep -
hellyel ren del ke zõ mun kál ta tó al kal ma zá sá ban álló sze -
mélyt mun kál ta tó ja en nek kép vi se le té ben tör té nõ mun ka -
vég zés cél já ból a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le té re kül di, az
elsõ har minc hat hó nap alatt e mun ka vo nat ko zá sá ban az
elsõ Szer zõ dõ Fél kö te le zõ biz to sí tás ról  szóló jog sza bá lyai 
al kal ma zan dók a továb biak ban is, úgy mint ha a mun ka vál -
la ló to vább ra is az elsõ Szer zõ dõ Fél te rü le tén áll na al kal -
ma zás ban. A je len be kez dést azon mun ka vál la ló nál is al -
kal maz ni kell, akit az egyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén mû kö -
dõ mun kál ta tó ja ki küld a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén
mû kö dõ le ány- vagy fi ók vál la la tá hoz.

(2) Amennyi ben a ki kül de tés meg ha lad ja a je len cikk
(1) be kez dé sé ben meg je lölt idõ tar ta mot, az (1) be kez dés -
ben em lí tett Szer zõ dõ Fél jog ha tó sá ga to váb bi har minc hat

hó nap pal meg hosszab bo dik, fel té ve, ha mind két Szer zõ dõ
Fél ille té kes ha tó sá gai vagy az ál ta luk ki je lölt te her vi se lõk 
vagy egyéb szer vek helyt ad nak a mun ka vál la ló és a mun -
kál ta tó ez irá nyú kö zös ké rel mé nek.

8. cikk

Tengerészek és a repülõgépek hajózó személyzete

(1) Az Egyez mény ren del ke zé sei nem érin tik a Szer zõ -
dõ Fe lek nek a ten ger já ró ha jón szol gá la tot tel je sí tõ sze mé -
lyek kö te le zõ biz to sí tá sá ról  szóló jog sza bá lya it.

(2) Az a sze mély, aki egy re pü lõ gé pen tiszt ként vagy a
re pü lõ gép sze mély ze té nek tag ja ként áll al kal ma zás ban,
e mun ka te kin te té ben an nak a Szer zõ dõ Fél nek a jog ha tó -
sá ga alá tar to zik, amely nek te rü le tén az õt al kal ma zó vál -
lal ko zás köz pon ti iro dá ja ta lál ha tó. Ha azon ban a vál lal ko -
zás fi ók iro dá val vagy kép vi se let tel ren del ke zik a má sik
Szer zõ dõ Fél te rü le tén, és a sze mély e fi ók iro da vagy kép -
vi se let al kal ma zá sá ban áll, és nem tar to zik a 7. cikk ha tá -
lya alá, an nak a Szer zõ dõ Fél nek a jog ha tó sá ga alá tar to -
zik, amely nek te rü le tén a fi ók iro da vagy kép vi se let mû kö -
dik.

9. cikk

Diplomáciai képviseletek tagjai és köztisztviselõk

(1) A je len Egyez mény a dip lo má ci ai kap cso la tok ról
 szóló Bé csi Egyez mény (1961. áp ri lis 18.), va la mint a
kon zu li kap cso la tok ról  szóló Bé csi Egyez mény (1963. áp -
ri lis 24.) ren del ke zé se it nem érin ti.

(2) Azok a köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak és más ve -
lük azo nos el bí rá lás alá tar to zó sze mé lyek, aki ket te vé -
keny sé gük vég zé se ér de ké ben – csa lád tag ja ik kal
együtt – az egyik Szer zõ dõ Fél ha tó sá gai vagy in téz mé -
nyei a má sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le té re kül de nek, to -
vább ra is a kül dõ Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint van -
nak biz to sít va.

10. cikk

Módosító rendelkezés

A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ha tó sá gai vagy az ál ta luk ki -
je lölt te her vi se lõk vagy más szer vek kö zös meg egye zés sel 
ki vé te le ket te het nek a II. rész ren del ke zé sei alól:

a) a mun ka vál la ló és mun kál ta tó ja kö zös ké rel mé re,
vagy az ön ál ló vál lal ko zó ké rel mé re, az érin tett sze mély
te kin te té ben, vagy

b) a sze mé lyek bár mely ka te gó ri á ja te kin te té ben.
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III. RÉSZ

AZ ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

11. cikk

A jóváírható idõtartamok összesítése
 és a nyugdíjszámítás

(1) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint va la -
mely el lá tás ra való jo go sult ság meg szer zé se, fenn tar tá sa
vagy új ra éle dé se biz to sí tá si idõk meg szer zé sé tõl függ, ak -
kor en nek a Szer zõ dõ Fél nek a te her vi se lõ je – ha az egyik
Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai alap ján nin cse nek meg a szük -
sé ges fel té te lek az el lá tá si igény jo go sult ság ra – szük ség
sze rint figye lembe ve szi a má sik Szer zõ dõ Fél nek a jog -
sza bá lyai sze rint szer zett biz to sí tá si idõ ket is, mint ha azo -
kat az ál ta la al kal ma zott jog sza bá lyok sze rint sze rez ték
vol na, fel té ve, hogy azok nem ugyan azon idõ szak ra es nek.

(2) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint meg -
ha tá ro zott el lá tá sok nyúj tá sa olyan fog lal ko zás ban szer -
zett biz to sí tá si idõ meg szer zé sé tõl függ, amely re kü lön
rend szer lé te zik, vagy az el lá tás ra való jo go sult ság meg ha -
tá ro zott szak má ban vagy fog lal ko zás ban töl tött idõ függ -
vé nye, úgy ezen el lá tá sok nyúj tá sá ra a má sik Szer zõ dõ Fél
jog sza bá lyai sze rint szer zett biz to sí tá si idõ ket csak ak kor
le het figye lembe ven ni, ha azo kat a meg fe le lõ rend szer -
ben, en nek hi á nyá ban pe dig ha son ló szak má ban vagy fog -
lal ko zás ban sze rez ték. Ha a biz to sí tá si idõk egy be szá mí tá -
sa nem ala poz za meg az igény jo go sult sá got az el lá tás kü -
lön rend sze ré ben, a biz to sí tá si idõ ket a biz to sí tás ál ta lá nos
rend sze ré ben kell egy be szá mí ta ni.

(3) A be szá mí tan dó biz to sí tá si idõk nek a mér té ké re a
má sik Szer zõ dõ Fél azon jog sza bá lyai mér va dók, ame lyek 
sze rint azo kat meg sze rez ték.

(4) Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai
sze rint a III. rész al kal ma zá sa nél kül is fenn áll az el lá tás ra
való igény jo go sult ság, úgy az el lá tást en nek a Szer zõ dõ
Fél nek a te her vi se lõ je ki zá ró lag az ál ta la al kal ma zott jog -
sza bá lyok elõ írásai sze rint figye lembe ve en dõ biz to sí tá si
idõk alap ján ál la pít ja meg.

12. cikk

Különleges rendelkezések Korea tekintetében

(1) A ko re ai jog azon kö ve tel mé nye, amely sze rint a
rok kant sá gi nyug díj és a hát ra ma ra dot ti el lá tás el nye ré sé -
hez az szük sé ges, hogy a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke -
zé sé nek idõ sza ká ban a szó ban for gó sze mély jó vá ír ha tó
idõ tar tam mal ren del kez zék, tel je sült nek te kin ten dõ, ha a
sze mély a biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek a ko re ai

jog alap ján meg ha tá ro zott idõ sza ká ban, Ma gyar or szág
joga alap ján sze rez el lá tás ra jo go sult sá got.

Amennyi ben a 11. cikk (1) be kez dé sé vel és a je len cikk
(1) be kez dé sé vel össz hang ban a ko re ai jog sza bá lyok sze -
rin ti el lá tá sok ra való jo go sult ság meg ha tá ro zá sa kor figye -
lembe ve szik a Ma gyar or szág jog ha tó sá ga sze rint jó vá ír -
ha tó idõ tar ta mo kat, a fi ze ten dõ el lá tást az aláb bi ak sze rint
kell meg ha tá roz ni:

a) A ko re ai hi va tal elõ ször kö te les azt a nyug díj össze -
get ki szá mí ta ni, ame lyet ak kor kel le ne fi zet ni az adott sze -
mély nek, ha va la mennyi figye lembe vett – a két Szer zõ dõ
Fél jog ha tó sá ga alatt ke let ke zett – idõ tar tam ko re ai jog ha -
tó ság alatt ke let ke zett vol na. A nyug díj össze gé nek meg -
ha tá ro zá sá hoz a ko re ai hi va tal nak figye lembe kell ven nie
az adott sze mély szo ká sos át la gos havi jö ve del mét ab ban
az idõ szak ban, amely alatt a ko re ai jog alap ján szer zett jo -
go sult sá got.

b) A ko re ai hi va tal ezt köve tõen az a) pont sze rint ki -
szá mí tott nyug díj összeg ala pul vé te lé vel, sa ját joga alap ján 
figye lembe vett biz to sí tá si idõ sza kok idõ tar ta ma, és a két
Szer zõ dõ Fél jog ha tó sá ga alatt ke let ke zett biz to sí tá si idõ -
sza kok összes idõ tar ta má nak ará nyo sí tá sa út ján szá mít ja
ki a ko re ai jog sza bá lyok sze rint fi ze ten dõ rész le ges el lá -
tást.

(2) A má sik Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá rai ugyan olyan fel -
té te lek mel lett kap hat nak egy össze gû vissza té rí tést, mint a 
ko re ai ál lam pol gá rok.

(3) A ko re ai jog ha tály alá tar to zó biz to sí tá si idõ szak ra
al kal maz ni kell a ko re ai jog sza bá lyok azon ren del ke zé se it, 
ame lyek já ru lék fi ze tés el mu lasz tá sa  miatt kor lá toz zák a
rok kant sá gi nyug díj ra és hát ra ma ra dot ti el lá tás ra egyéb -
ként jo go sult sze mé lyek jo go sult sá gát.

13. cikk

Különleges rendelkezések Magyarország tekintetében

(1) Ha az érin tett sze mély csak a biz to sí tá si idõk egy be -
szá mí tá sá nak figye lembe véte lével ren del ke zik a ma gyar
jog sza bá lyok sze rin ti nyug díj ra való jo go sult ság gal, úgy a
ma gyar te her vi se lõ ki szá mít ja a nyug díj azon össze gét,
ame lyet vi sel nie kel le ne, ha a nyug díj ki szá mí tá sá nál
mind két Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint meg szer zett
összes biz to sí tá si idõ ket kel le ne figye lembe ven ni. Az így
ki szá mí tott nyug díj nak azon ré szét fo lyó sít ja, amely a ma -
gyar jog sza bá lyok sze rint meg szer zett biz to sí tá si idõk nek
a mind két Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint szer zett
összes biz to sí tá si idõk höz vi szo nyí tott ará nyá nak meg fe -
lel.

(2) Az (1) be kez dés ér tel mé ben ki szá mí tott el lá tás
össze ge vo nat ko zá sá ban csak a ma gyar jog sza bá lyok sze -
rint szer zett jö ve del met, va la mint fi ze tett já ru lé ko kat kell
figye lembe ven ni.
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14. cikk

Az összeszámítás szempontjából figye lembe vehetõ
legrövidebb idõszak

Az Egyez mény 11–13. cik ke nem al kal maz ha tó az
egyik Szer zõ dõ Fél ese té ben a sze mély öreg sé gi, rok kant -
sá gi vagy hoz zá tar to zói el lá tás ra való jo go sult sá gá nak
meg ál la pí tá sá ra, ki vé ve ha az il le tõ sze mély e Szer zõ dõ
Fél jog sza bá lyai sze rint leg alább 12 hó nap biz to sí tá si idõ -
sza kot szer zett. E biz to sí tá si idõ sza ko kat a má sik Szer zõ -
dõ Fél a tel je sí tés és az el szá mo lás vo nat ko zá sá ban úgy ve -
szi figye lembe, mint ha azok a sa ját jog sza bá lyai sze rint
tel je sül tek vol na.

IV. RÉSZ

VEGYES RENDELKEZÉSEK

15. cikk

Igazgatási megállapodás

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ha tó sá gai a je len Egyez -
mény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek rög zí té sé re 
igaz ga tá si meg ál la po dást köt nek.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek kap cso lat tar tá sért fe le lõs hivata -
laikat az igaz ga tá si meg ál la po dás ban ne ve zik meg.

16. cikk

Információcsere és kölcsönös segítségnyújtás

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ha tó sá gai és hi va ta lai ha -
tás kö rük nek meg fele lõen kö te le sek:

a) a je len Egyez mény al kal ma zá sá hoz szük sé ges in for -
má ci ó kat az ál ta luk al kal ma zott jog sza bá lyok ál tal meg en -
ge dett mér ték ben egy más sal kö zöl ni;

b) a je len Egyez mény, va la mint az Egyez mény alap ján
al kal ma zott jog sza bá lyok ér tel mé ben járó el lá tá sok ra való
jo go sult ság meg ha tá ro zá sá val, il le tõ leg ezek fo lyó sí tá sá -
val kap cso lat ban egy más nak se gít sé get nyúj ta ni; és

c) a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül kö zöl ni egy más sal a
je len Egyez mény al kal ma zá sa ér de ké ben ho zott in téz ke -
dé se ket, va la mint azo kat a sa ját jog sza bá lya ik ban be kö -
vet ke zõ vál to zá so kat, ame lyek a je len Egyez mény al kal -
ma zá sát érint he tik.

(2) A je len cikk (1) be kez dés b) pont já ban em lí tett se gít -
ség nyúj tás in gye nes, ki vé ve a 15. cikk (1) be kez dé sé nek
meg fele lõen lét re ho zott igaz ga tá si meg ál la po dás ban meg -
ha tá ro zan dó ese te ket.

17. cikk

Adatvédelem

(1) Amennyi ben a je len Egyez mény alap ján és mind két
Szer zõ dõ Fél nél al kal ma zott jog sza bá lyok sze rint sze mé -
lyes jel le gû ada tok köz lé sé re ke rül sor, úgy a Szer zõ dõ Fe -
lek fel ség te rü le tén ha tá lyos jog sza bá lyok figye -
lembevétele mel lett az aláb bi ren del ke zé sek ér vé nye sek:

a) A je len Egyez mény, va la mint az Egyez mény ha tá lya 
alá tar to zó jog sza bá lyok vég re haj tá sa szem pont já ból az
egyik Szer zõ dõ Fél ada to kat kö zöl het a má sik Szer zõ dõ
Fél te her vi se lõ i nek. A fo ga dó Szer zõ dõ Fél eze ket az ada -
to kat ilyen cél ra dol goz hat ja és hasz nál hat ja fel. Min den
egyéb eset ben az ada tok egyéb te her vi se lõk felé csak az át -
adó te her vi se lõ elõ ze tes be le egye zé sé vel, va la mint az erre
a te her vi se lõ re vo nat ko zó ha zai jog sza bá lyok nak meg fele -
lõen ad ha tók át.

b) A fo ga dó te her vi se lõ egye di ese tek ben és meg ke re -
sés alap ján tá jé koz tat ja az adat szol gál ta tó te her vi se lõt az
át adott ada tok fel hasz ná lá sá nak cél já ról és az ez ál tal el ért
ered mé nyek rõl.

c) Az adat szol gál ta tó te her vi se lõ kö te les fi gye lem mel
len ni a köz len dõ ada tok he lyes sé gé re, va la mint azok nak
az adat szol gál ta tás sal el ér ni kí vánt cél szem pont já ból való
szük sé ges sé gé re. Ilyen eset ben figye lembe kell ven ni az il -
le tõ Szer zõ dõ Fél min den ko ri bel sõ jog sza bá lyai sze rint
ér vé nyes adat szol gál ta tá si ti lal ma kat. Amennyi ben ki de -
rül, hogy a kö zölt ada tok hi bá sak, vagy hogy olyan ada to -
kat kö zöl tek, ame lye ket az adat szol gál ta tó Szer zõ dõ Fél
jog sza bá lyai sze rint nem lett vol na sza bad kö zöl ni, úgy er -
rõl ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell a fo ga dó te her vi se lõt. A
fo ga dó te her vi se lõ, amennyi ben az he lyén va ló, kö te les az
ada to kat he lyes bí te ni vagy tö röl ni.

d) Azon sze mélyt, aki re az ada tok vo nat koz nak, a róla
 szóló ada tok ról és azok fel hasz ná lá si cél já ról, a fel hasz ná -
lás jog alap já ról, idõ tar ta má ról, to váb bá ar ról, hogy kik és
mi lyen cél ból kap ják vagy kap ták meg az ada to kat, ké rel -
mé re tá jé koz tat ni kell. Egyéb ként az érin tett sze mély jo gai 
a sze mé lyé rõl meg lé võ in for má ci ók ról való tá jé ko zó dá sa
te kin te té ben an nak a Szer zõ dõ Fél nek a bel sõ jogszabá -
lyai hoz iga zod nak, amely nek va la mely szer vé tõl a tá jé -
koz ta tást ké rik.

e) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél va la mely te her vi se lõ je a
je len Egyez mény alap ján sze mé lyes ada to kat szol gál ta tott, 
úgy a má sik Szer zõ dõ Fél fo ga dó szer ve a rá vo nat ko zó
bel sõ jog ál tal elõ írt fe le lõs ség vál la lá sa ke re té ben nem
 hivatkozhat az érin tett sze méllyel szem ben arra, hogy a
kö zölt ada tok hely te le nek vol tak. A hely te len adat szol gál -
ta tás  miatt fi ze tett kár té rí tés re a jog sér tés he lye sze rin ti
Szer zõ dõ Fél joga az irány adó.

f) Az át adott sze mé lyes ada to kat ha la dék ta la nul tö röl ni
kell, ha azok már nem szük sé ge sek azon cél ér de ké ben,
ami ért kö zöl ték õket.

g) A sze mé lyes ada tok át adá sát, il let ve át vé te lét az át -
adó és a fo ga dó te her vi se lõ kö te les rög zí te ni.
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h) Az át adó és a fo ga dó te her vi se lõ kö te les gon dos kod -
ni az át adott sze mé lyes ada tok ha té kony vé del mé rõl az il -
le ték te len hoz zá fé rés, va la mint a jog ta lan meg vál toz ta tás
és az il le ték te len nyil vá nos ság ra ho za tal el len.

i) Mind az adat át ve võ, mind az adat át adó Szer zõ dõ Fél
kö te les – az érin tett ké rel mé re – az ál ta la ke zelt hely te len
ada tot he lyes bí te ni, il le tõ leg a jog el le ne sen ke zelt ada tot
tö röl ni. A he lyes bí tés rõl vagy tör lés rõl a má sik Fe let ha la -
dék ta la nul ér te sí te ni kell.

j) A Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják, hogy az adat vé de lem -
mel kap cso la tos jo ga ik meg sér té se ese tén az érin tett sze -
mé lyek a jog sér tés he lye sze rin ti Szer zõ dõ Fél joga alap ján 
jog or vos lat ra jo go sul tak le gye nek.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé sei meg fele lõen al kal -
ma zan dó ak a vál la la ti és az üz le ti tit kok ra is.

18. cikk

A dokumentumok díjmentessége és hitelesítési
kötelezettség alól való mentesítése

(1) Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai
alap ján a Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá gá hoz vagy hi va ta -
lá hoz be nyúj tott va la mely ok irat tel je sen vagy rész ben
men te sül a dí jak és il le té kek – ide ért ve a kon zu li és ügy in -
té zé si dí ja kat is – meg fi ze té se alól, e men tes ség azok ra a
ha son ló jel le gû ok ira tok ra is vo nat ko zik, ame lye ket a je len 
Egyez mény al kal ma zá sa so rán a má sik Szer zõ dõ Fél ille -
té kes ha tó sá gá hoz vagy hi va ta lá hoz nyúj ta nak be.

(2) A je len Egyez ménnyel kap cso lat ban bár me lyik
Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá ga vagy hi va ta la ál tal be nyúj -
tott ok ira to kat és ta nú sít vá nyo kat dip lo má ci ai és kon zu li
ha tó sá gok kal hi te le sít tet ni nem szük sé ges.

(3) Az egyik Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga vagy te her vi se lõ je
ál tal hi te les és pon tos má so lat ként ta nú sí tott do ku men tum -
má so la to kat a má sik Szer zõ dõ Fél ha tó sá gá nak vagy te -
her vi se lõ jé nek min den to váb bi hi te le sí tés nél kül is ek ként
kell el fo gad nia.

19. cikk

A kapcsolattartás nyelve

(1) Ha a je len Egyez mény vagy az Egyez mény ál tal
érin tett jog sza bá lyok vég re haj tá sa szük sé ges sé te szi, a
Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ha tó sá gai és te her vi se lõi köz vet -
le nül le ve lez het nek mind egy más sal, mind a vi lág bár mely 
pont ján tar tóz ko dó, bár mely sze mé lyek kel is. A le ve le zés
nyel ve a Szer zõ dõ Fe lek bár me lyik hi va ta los nyel ve vagy
az an gol is le het.

(2) Egyik Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá ga vagy hi va ta la
sem uta sít hat vissza sem mi lyen ké rel met vagy ok ira tot ki -
zá ró lag azért, mert az a má sik Szer zõ dõ Fél egyik hi va ta -
los nyel vén író dott.

20. cikk

Kérelmek, nyilatkozatok vagy fellebbezések benyújtása

(1) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rin ti el lá -
tás ra vo nat ko zó ké rel met a má sik Szer zõ dõ Fél nek egy
olyan te her vi se lõ jé nél nyúj tot ták be, amely a rá vo nat ko zó
jog sza bá lyok sze rint jo go sult a meg fe le lõ el lá tás fo lyó sí tá -
sa irán ti ké re lem át vé te lé re, ak kor a ké re lem úgy te kin ten -
dõ, mint ha azt az elsõ Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ jé nél
ugyan azon a na pon nyúj tot ták vol na be. Ez a ren del ke zés,
amennyi ben he lyén va ló, az egyéb ké rel mek re, va la mint
nyi lat ko za tok ra és jog or vos la tok ra is meg fele lõen al kal -
ma zan dó.

(2) Az egyik Szer zõ dõ Fél azon ille té kes ha tó sá gá nak
vagy te her vi se lõ jé nek, amely nél a ké rel met, nyi lat ko za tot
és jog or vos la tot be nyúj tot ták, rög zí te nie kell, hogy a do -
ku men tu mot mi kor kap ta kéz hez, és ha la dék ta la nul to váb -
bí ta nia kell azt a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá gá hoz 
vagy te her vi se lõ jé hez.

(3) Az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint fo lyó sí -
tan dó el lá tás irán ti ké re lem a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza -
bá lyai sze rint fo lyó sí tan dó el lá tás irán ti ké re lem nek is mi -
nõ sül, fel té ve, ha a ké rel me zõ olyan in for má ci ót bo csát
ren del ke zés re, amely bi zo nyít ja, hogy az il le tõ sze mély
biz to sí tá si idõ sza kot szer zett a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza -
bá lyai sze rint. Ez a ren del ke zés nem al kal ma zan dó ak kor,
ha a ké rel me zõ ki fe je zet ten kéri, hogy a má sik Szer zõ dõ
Fél jog sza bá lyai sze rint meg szer zett el lá tás ra vo nat ko zó
igény jo go sult ság meg ál la pí tá sát ha lasszák el.

21. cikk

Az ellátások kifizetése

(1) A Szer zõ dõ Fél hi va ta la a je len Egyez mény sze rin ti
el lá tá so kat e Szer zõ dõ Fél hi va ta los fi ze tõ esz kö zé ben fi -
ze ti ki.

(2) Ha a Szer zõ dõ Fél te rü le tén kí vül tar tóz ko dó sze mé -
lyek ré szé re tör té nõ ki fi ze té se ket, il let ve a pénz esz kö zök
át uta lá sát va la me lyik Szer zõ dõ Fél ré szé rõl de vi za kont roll 
vagy egyéb, a ki fi ze tést kor lá to zó in téz ke dés nek ve tik alá,
az adott Szer zõ dõ Fél kö te les ké se de lem nél kül meg fe le lõ
in téz ke dé se ket fo ga na to sí ta ni az Egyez mény 3. cik ké ben
meg ha tá ro zott, a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén lakó vagy
tar tóz ko dó sze mé lyek nek a je len Egyez mény alap ján fo -
lyó sí tan dó bár mely összeg ki fi ze té sé nek biz to sí tá sá ra.
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22. cikk

Jogviták rendezése

A je len Egyez mény ér tel me zé se vagy al kal ma zá sa so -
rán fel me rü lõ jog vi tá kat a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ha tó sá -
gai kö zöt ti tár gya lá sok út ján kell ren dez ni.

V. RÉSZ

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) A je len Egyez mény az el lá tás ra való jo go sult sá got
leg ko ráb ban az Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek nap já tól
biz to sít ja.

(2) Az (1) be kez dés tõl füg gõ en, az el lá tás ra való jo go -
sult ság nak a je len Egyez mény alap ján tör té nõ meg ha tá ro -
zá sa so rán mind a je len Egyez mény ha tály ba lé pé se elõtt
fenn ál ló biz to sí tá si idõ tar ta mot, mind pe dig a ha tály ba lé -
pés idõ pont ja elõtt tör tént bár mely más lé nye ges ese ményt
figye lembe kell ven ni. Azon ban egyik Szer zõ dõ Fél hi va -
ta lá nak sem kell figye lembe ven nie azo kat a biz to sí tá si
idõ tar ta mo kat, ame lyek ko ráb ban ke let kez tek, mint a sa ját
jog sza bá lya ik alap ján jó vá ír ha tó idõ tar ta mok te kin te té ben
meg ha tá ro zott leg ko ráb bi idõ pont.

(3) A je len Egyez mény ha tály ba lé pé se elõtt ho zott,
igény jo go sult sá gok ra vo nat ko zó dön té sek/meg ál la pí tá sok 
nem kor lá toz hat ják a je len Egyez mény alap ján ke let ke zõ
jo go kat.

(4) A je len Egyez mény ha tály ba lé pé se elõtt meg ha tá ro -
zott el lá tá sok ké re lem re új ból meg ha tá roz ha tók, ha ki zá ró -
lag az Egyez mény ren del ke zé sei alap ján kö vet ke zik be
vál to zás. Ha a je len be kez dés elõ zõ mon da ta alap ján el -
vég zett új meg ha tá ro zás ered mé nye ként meg szû nik a
nyug díj jo go sult ság, vagy a nyug díj össze ge ke ve sebb lesz, 
mint a je len Egyez mény ha tály ba lé pé se elõt ti utol só idõ -
szak ra ki fi ze tett összeg, a nyug díj ko ráb ban fi ze tett össze -
gét kell to vább ra is fo lyó sí ta ni.

(5) A 7. cikk al kal ma zá sa kor olyan sze mé lyek ese té ben, 
aki ket a je len Egyez mény ha tály ba lé pé se elõtt küld tek az
egyik Szer zõ dõ Fél te rü le té re, a cikk ben em lí tett fog lal -
koz ta tá si idõ tar ta mok kez de té nek az Egyez mény ha tály -
ba lé pé sé nek nap ját kell te kin te ni.

(6) A III. rész ren del ke zé se it csak azok ra az el lá tá sok ra
kell al kal maz ni, ame lyek re vo nat ko zó an a je len Egyez -
mény ha tály ba lé pé sé nek nap ján, vagy ezt köve tõen nyúj -
tot tak be ké rel met.

24. cikk

Hatálybalépés

A je len Egyez mény azon hó na pot kö ve tõ har ma dik hó -
nap elsõ nap ján lép ha tály ba, ami kor a Szer zõ dõ Fe lek
írás ban ér te sí tet ték egy mást ar ról, hogy a je len Egyez mény 
ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges összes kö ve tel mény nek ele -
get tet tek.

25. cikk

Az Egyezmény idõtartama és felmondása

(1) A je len Egyez mény azon hó na pot kö ve tõ ti zen ket te -
dik hó nap utol só nap já ig ma rad ha tály ban, ami kor va la me -
lyik Szer zõ dõ Fél a je len Egyez mény fel mon dá sá ról a má -
sik Fe let írás ban ér te sí tet te.

(2) Az Egyez mény fel mon dá sa ese tén a je len Egyez -
mény alap ján szer zett el lá tás ra való jo go sult ság, vagy az
el lá tá sok ki fi ze té se ér vény ben ma rad. A Szer zõ dõ Fe lek
kö te le sek meg ál la pod ni a fo lya mat ban lévõ jog szer zé si
ügyek rõl.

A fen ti ek hi te lé ül, a meg fele lõen fel ha tal ma zott alul -
írott sze mé lyek alá ír ták a je len Egyez ményt.

Ké szült két pél dány ban Bu da pes ten, 2006. má jus 12-én, 
ma gyar, ko re ai és an gol nyel ven; amely szö ve gek mind -
egyi ke egy aránt hi te les.

El té rõ ér tel me zés ese tén az an gol szö veg az irány adó.

(Aláírások)”

4.  § (1) Ez a tör vény a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-a az Egyez mény 24. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, il let ve e tör vény 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a vég re haj tás ra 
szol gá ló meg ál la po dást ren de let ben hir des se ki.

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

A Kormány
211/2006. (X. 20.) Korm.

rendelete

az EU Költségvetésébõl 2007-tõl támogatandó egyedi
projektek és komplex fejlesztések elõkészítéséhez
szükséges decentralizált forrás felhasználásáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében a következõket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 21. szá mú
mel lék le té nek „B) 2006. év ben 2007., il let ve 2008. évi ki -
fi ze tés re vál lal ha tó kö te le zett sé gek I. Re gi o ná lis fej lesz té -
si ta ná csok dön té si ha tás kö ré ben”, „az EU költ ség ve té sé -
bõl 2007-tõl tá mo ga tan dó egye di pro jek tek és komp lex
fej lesz té sek elõ ké szí té sé re az 50.  § (11) be kez dé se sze rint
2007. évre” sor ban sze rep lõ össze sen 4000 mil lió fo rint
for rás fel hasz ná lá sá ra ter jed ki.

(2) A for rás fel hasz ná lá sá val, ke ze lé sé vel és el len õr zé -
sé vel kap cso la tos, e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) és az ál lam ház tar tás mû kö dé si 
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ben
(a továb biak ban: Ámr.) foglaltak az irányadóak.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) pro jekt: tar tal mi lag és for ma i lag rész le te sen ki dol -

go zott, meg fe le lõ pénz ügyi hát tér rel és vég re haj tá si üte -
me zés sel ren del ke zõ fejlesztési elképzelés;

b) pro jekt-elõ ké szí tés: a Nem ze ti Stra té gi ai Re fe ren cia
Ke ret ope ra tív prog ram ja i hoz il lesz ke dõ, a Ko hé zi ós Alap
vagy a struk tu rá lis ala pok tá mo ga tá sá val meg va ló sí tan dó
pro jek tek tá mo ga tá si pá lyá za ta i nak és kap cso ló dó meg -
ala po zó do ku men tu ma i nak, va la mint a meg va ló sí tás hoz
szük sé ges köz be szer zé si do ku men tá ci ó i nak ki dol go zá sa.
En nek ré sze a fej lesz tést meg ala po zó meg va ló sít ha tó sá gi
ta nul má nyok ki dol go zá sa, a kü lön fé le ter vek, a szak ha tó -
sá gi en ge dé lyek hez szük sé ges do ku men tá ci ók ki dol go zá -
sa, a kör nye zet vé del mi ha tás ta nul má nyok el ké szí té se, ki -

vi te li ter vek ki dol go zá sa, va la mint a köz be szer zé si el já rás
elõ ké szí té se és le foly ta tá sa;

c) komp lex fej lesz tés: a 2007–2013-as fej lesz té si idõ -
szak ra vo nat ko zó, az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv
(Nem ze ti Stra té gi ai Re fe ren cia Ke ret) és az ope ra tív prog -
ra mok stra té gi ai cél ja i hoz il lesz ke dõ, azok meg va ló su lá sát 
szol gá ló, több ága za tot érin tõ, komp lex, hosszú távú fej -
lesz tés;

d) egye di pro jekt: olyan re gi o ná lis je len tõ sé gû
– 500 mil lió fo rint össz költ ség fe let ti – pro jekt, amely il -
lesz ke dik a ré gió fej lesz té si programjához.

Az elõirányzat célja, a felhasználás feltételei,
támogatható tevékenységek

3.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si
Terv ope ra tív prog ram ja i nak meg va ló sí tá sát szol gá ló pro -
jek tek elõkészítése.

(2) Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott for rás egye di pro jek tek
és komp lex fej lesz té sek elõ ké szí té sé nek tá mo ga tá sá ra ak -
kor hasz nál ha tó fel, ha az meg fe lel az aláb bi ál ta lá nos
támogatási feltételeknek:

a) a fej lesz tés az EU struk tu rá lis alap ja i ból és/vagy a
Ko hé zi ós Alap ból tör té nõ tá mo gat ha tó ság kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott feltételeinek megfelel;

b) il lesz ke dik a Nem ze ti Stra té gi ai Re fe ren cia Ke ret
fej lesz té si pri o ri tá sa i hoz, a re gi o ná lis vagy va la mely ága -
za ti ope ra tív prog ram támogatási irányaihoz;

c) il lesz ke dik a ré gió sa ját fej lesz té si kon cep ci ó já hoz,
stra té gi á já hoz;

d) il lesz ke dik az érin tett szak te rü let ága za ti szakma -
politikai irá nya i hoz, fej lesz té si cél ja i hoz és követelmé -
nyeihez;

e) tár sa dal mi, gaz da sá gi, kör nye ze ti szem pont ból ki -
emel ke dõ je len tõ sé gû, ered mé nye a lo ká lis ha tá son túl mu -
ta tó, leg alább kis tér sé gi, regionális érvényû;

f) szak mai tar tal ma sze rint hoz zá já rul a ré gió ver seny -
ké pes sé gé hez, fenn tart ha tó fej lõ dé sé hez, a fog lal koz ta tá si
le he tõ sé gek meg õr zé sé hez és bõ ví té sé hez, a hát rá nyos
adott sá gok fel szá mo lá sá hoz, a kör nye zet biz ton ság nö ve -
lé sé hez, az élet kö rül mé nyek ja ví tá sá hoz, a kör nye ze ti és
kul tu rá lis ér té kek meg õr zé sé hez;

g) a meg va ló sí tás jogi, pénz ügyi, szer ve ze ti és egyéb
fel té te lei biz to sít ha tók;

h) az elõ ké szí tés tá mo ga tá sát köve tõen meg va ló sí ta ni
kí vánt be ru há zás költ sé ge leg alább 500 M Ft.

(3) Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott for rás fel hasz ná lá sá ra
irá nyu ló elõ ké szí té si tá mo ga tá si igé nyek el bí rá lá sá nak
spe ci fi kus szem pont ja it az aláb bi ak sze rint a Re gi o ná lis
Fej lesz té si Ta nács (a továb biak ban: RFT) ál la pít ja meg:
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a) a fej lesz tés meg fe le lõ sé ge a meg cél zott EU-tá mo ga -
tá si for rás (Ko hé zi ós Alap, struk tu rá lis ala pok) fel hasz nál -
ha tó sá gá nak egye di kritériumai szerint;

b) a fej lesz té si ja vas lat tar tal mi ki dol go zott sá ga és
meg ala po zott sá ga (leg alább elõ ze tes meg va ló sít ha tó sá gi
ta nul mánnyal alá tá maszt va), a pro jektele mek koheren -
ciája és tel jes sé ge, rész le tes elõ ké szí té si munkaterv és
megvalósítási ütemterv;

c) a fej lesz tés hoz zá já ru lá sa más kap cso ló dó pro jek tek
meg va ló su lá sá hoz (szinergia);

d) a fej lesz tés költ ség ha té kony sá ga az el fo ga dott cé lok
meg va ló sí tá sá ra;

e) a fej lesz tés ered mé nyé nek fenn tart ha tó sá ga, a meg -
va ló sí tás, mû köd te tés, hasz no sí tás kockázatai;

f) kö te le zett ség vál la lás a tá mo ga tást igény lõ ré szé rõl
az elõ ké szí tett pro jekt meg va ló sí tá sá ra, eh hez a sa ját erõ
biztosítására;

g) jog sze rû en ren de zett és do ku men tált együtt mû kö dés 
a fej lesz tés ér de kelt jei kö zött (együtt mû kö dé si megálla -
podások);

h) ren de zett tu laj don vi szo nyok;
i) fel ké szült és dön té si ha tás kör rel ren del ke zõ pro jekt

me nedzs ment szervezet;
j) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tó ja a ren de zett mun ka -

ügyi kap cso la tok kal szem ben tá masz tott, az Áht.-ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe lel.

(4) Az elõ ké szí té si tá mo ga tá si ké rel mek pá lyá za ti be -
nyúj tá sá nak, el bí rá lá sá nak, so ro lá sá nak rész le tes sza bá -
lya it – a fen ti ál ta lá nos kö ve tel mé nyek és ki vá lasz tá si
szem pon tok ér vé nye sí té se mel lett – az egyes EU-tá mo ga -
tá si for rá sok hoz és fej lesz té si területekhez adaptáltan a
régiók maguk alakítják ki.

(5) A (2) és (3) be kez dé sek ben fog lalt tá mo ga tá si fel té -
te lek nek együt te sen és egy ide jû leg kell teljesülniük.

Az elõirányzat felhasználása

4.  §

A tá mo ga tá si ke ret ter hé re csak olyan fi ze té si kö te le -
zett ség vál lal ha tó, mely nek tel je sí té se leg ko ráb ban
2007-ben ese dé kes.

5.  §

A tá mo ga tá si rend szer mû köd te té sét a Nem ze ti Fej lesz -
té si Ügy nök ség (a továbbiak ban: NFÜ) és az RFT kö zött
lét re jö võ meg ál la po dás sza bá lyoz za, mely ben leg alább az
alábbiakat kell rögzíteni:

a) az RFT dön té si kö ré be utalt ke ret össze gét;
b) a fel hasz ná lás cél ja it, fel té te le it;
c) re gi o ná lis fej lesz té si ügy nök ség gel tör té nõ fel adat -

meg osz tás kereteit;

d) a pá lyá za ti rend szer ben mû köd te ten dõ ke ret pá lyá -
za ti fel hí vá sá nak tar tal mi egyeztetését;

e) a vég sõ ked vez mé nye zet tek kel kö ten dõ min ta tá mo -
ga tá si szer zõ dé sek NFÜ ál ta li jó vá ha gyá sá nak rendjét;

f) a tá mo ga tás sal meg va ló sul tak el len õr zé se vo nat ko -
zá sá ban köz re mû kö dõ szer ve ze tek fel adat- és ha tás kör -
meg osz tá sát;

g) az RFT ál tal nyúj tott tá mo ga tás for má ját és mér té két
– be le ért ve a tá mo gat ha tó pro jekt meg va ló sí tá sá hoz biz to -
sí tan dó mi ni má lis sa ját erõ össze gét, mely nek leg ki sebb
mér té ke az adott tá mo ga tás sal érin tett pro jekt ér té ké nek
10%-a –, az elszámolható költségek körét.

6.  §

(1) Az RFT dön té si ha tás kö ré be utalt tá mo ga tás sal he lyi 
ön kor mány za tok, az 1997. évi CXXXV. törvény
16.  §-ában meg ha tá ro zott meg ál la po dás sal lét re jött ön kor -
mány za ti tár su lá sok, te rü let fej lesz té si tár su lá sok, te le pü lé -
si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sai, kis tér sé -
gi te rü let fej lesz té si ta ná csok, ön kor mány za ti több sé gi tu -
laj don ban lévõ köz szol gál ta tást vég zõ gaz da sá gi tár sa sá -
gok, költ ség ve té si szer vek, köz tes tü le tek, egy há zak és tár -
sa dal mi szer ve ze tek pro jekt jei tá mo gat ha tó ak.

(2) Amennyi ben – a 8.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott tá mo ga tá si cél ra te kin tet tel – az RFT a tá mo ga tott, a
tá mo ga tá si szer zõ dés az NFÜ és az RFT között jön létre.

(3) A le járt, 60 na pon túl meg nem fi ze tett köz tar to zás -
sal, va la mint az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai
cí men fenn ál ló tar to zás sal ren del ke zõk kel a köz tar to zás,
il let ve tar to zás meg fi ze té sé ig, va la mint a csõd-, fel szá mo -
lá si és vég el szá mo lá si, il let ve adós ság ren de zé si el já rás
alatt álló szer ve ze tek kel tá mo ga tá si szer zõ dés nem köt he -
tõ. A szer zõ dés kö tést köve tõen fel me rü lõ köz tar to zás sal,
va la mint az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men 
fel me rü lõ tar to zás sal ren del ke zõ, il let ve meg in du ló fel szá -
mo lá si és vég el szá mo lá si el já rás, va la mint adós ság ren de -
zé si el já rás alatt álló szer ve ze tek ese tén tá mo ga tás nem fo -
lyó sít ha tó, csõd el já rás ese tén a csõd egyez ség jó vá ha gyá -
sá ig a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát fel kell füg gesz te ni.

7.  §

(1) A tá mo ga tá si ke ret bõl vissza nem té rí ten dõ tá mo ga -
tás ítél he tõ meg.

(2) Egy pá lyá zat ban csak egy tá mo ga tá si cél je löl he tõ
meg. Egy adott tá mo ga tá si cél ra csak egy szer ad ha tó tá mo -
ga tás.

(3) A tá mo ga tás ma xi má lis össze gét és ará nyát a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ha tá roz za meg.

(4) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben elõ irány zott költ sé ge ket
meg ha la dó ki adá sok a ked vez mé nye zet tet terhelik.
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8.  §

(1) Tá mo ga tás az aláb bi fel ada tok tel je sí té sé hez nyújt -
ha tó:

a) át fo gó fej lesz té si prog ra mok ki dol go zá sá hoz, fej -
lesz té si prog ra mok ér té ke lé sé hez, átdolgozásához;

b) pro jek tek, pro jekt cso por tok azo no sí tá sá hoz, azo no -
sí tá sát meg ala po zó fel mé ré sek, elem zé sek elvégzéséhez;

c) pro jek tek, pro jekt cso por tok ki dol go zá sá hoz kap cso -
ló dó át fo gó meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok, ha tás vizs -
gá la tok elkészítéséhez.

(2) A tá mo ga tás szem pont já ból el szá mol ha tó költ sé gek
köz vet le nül és el en ged he tet le nül kap cso lód nak a pro jekt
elõ ké szí té sé hez, il let ve az EU-tá mo ga tá si ké re lem nek és
hát tér-do ku men tá ci ó i nak el ké szí té sé hez. A támogatható
tevékenységek köre:

a) ta nul má nyok, ter vek, ha tás vizs gá la tok (ha tás ta nul -
má nyok) el ké szí té se, ak tu a li zá lá sa, az ezek hez eset leg
szük sé ges fel mé ré sek kel, feltárásokkal együtt;

b) en ge dé lye zé si do ku men tá ci ók el ké szí té se, egyez te -
té se, az en ge dé lye zé si el já rá sok lefolytatása;

c) a be ru há zás elõ ké szí té sé hez és meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges köz be szer zé si el já rá sok elõ ké szí té se és le foly -
ta tá sa, ten der fel hí vá si do ku men tá ci ók el ké szí té se;

d) a be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges te rü let
meg szer zé sé nek és épí tés hez tör té nõ ren del ke zés re bo csá -
tá sá nak elõkészítési költségei;

e) la kos sá gi egyez te té sek, ci vil és szak mai fó ru mok,
PR te vé keny ség;

f) az EU-tá mo ga tá si ké re lem el ké szí té se;
g) pro jekt-irá nyí tást se gí tõ és me nedzs ment te vé keny -

sé gek költ sé gei.

9.  §

Amennyi ben a tá mo ga tott a szer zõ dés ben rög zí tett kez -
dé si idõ pon tot kö ve tõ 2 hó na pon be lül nem kez di meg a
szer zõ dés ben rög zí tett fel ada tok vég re haj tá sát, vagy nem
kez de mé nye zi a tá mo ga tás – vagy a tá mo ga tás egy ré szé -
nek – igény be vé te lét és a ké se de lem okát nem in do kol ja, a
tá mo ga tá si szer zõ dés a meg kö té sé nek idõ pont já ra vissza -
me nõ en ha tá lyát vesz ti.

A támogatások folyósításának rendje, ellenõrzése 
és követeléskezelése

10.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dé sek elõ ké szí té sét, a tá mo ga tá -
sok fo lyó sí tá sát, el len õr zé sét és a kö ve te léske ze lést az
NFÜ meg bí zá sá ból a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak -
ban: Kincs tár) meg ál la po dás alap ján, dí ja zás el le né ben
vég zi. A dí jat az NFÜ a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 1. szá mú

mel lék le té nek XIX/2/12 al cí me alatt sze rep lõ „2007-tõl
in du ló EU nagy be ru há zá sok és komp lex fej lesz té se ik elõ -
ké szí té se” fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ter hé re biz to sít ja.

(2) A tá mo ga tá so kat a Kincs tár az Ámr. 90–92.  §-ában
elõ ír tak sze rint fo lyó sít ja az zal, hogy a tá mo ga tá si szer zõ -
dés meg kö té sé nek fel té te le a meg ítélt tá mo ga tás igény be -
vé te le ter ve zett üte me zé sé nek be mu ta tá sa ne gyed éves
bon tás ban. A tá mo ga tá si szer zõ dé sek elõ ké szí té sé hez az
RFT a tá mo ga tá si dön té sek kel együtt – a dön tést kö ve tõ
3 mun ka na pon be lül – a tá mo ga tott pá lyá za to kat és azok
hi ány pót lá sát meg kül di a Kincs tár fej lesz tés he lye sze rint
ille té kes te rü le ti igaz ga tó sá gá nak. A tá mo ga tott szám lá ját
a Kincs tár hoz nyújt ja be, mely alap ján a tá mo ga tás a
7.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint fo lyó sít ha tó. A
tá mo ga tá si összeg tel je sít mény ará nyo san, utó la gos fo lyó -
sí tás ke re té ben ve he tõ igény be.

(3) A tá mo ga tá si szer zõ dé sek vég re haj tá sá nak és a kö te -
le zett ség vál la lás tel je sí té sé nek el len õr zé sét a Kincs tár és
az érin tett RFT, vagy az ál ta la meg ál la po dás alapján eljáró
szervezet végzi.

(4) A tá mo ga tás ból meg va ló su ló pro jekt-elõ ké szí té si és
ter ve zé si te vé keny sé ge ket, va la mint a be nyúj tott do ku -
men tu mo kat ér té ke lõ szak mai je len té se ket, a tá mo ga tá sok
pénz ügyi el len õr zé sét tar tal ma zó elem zé se ket az RFT
– együtt mû köd ve a Kincs tár ral – az NFÜ ál tal az 5.  § sze -
rin ti meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott for má ban és tar ta -
lom mal éven te el ké szí ti, és a tárgy évet kö ve tõ feb ru ár
15-ig meg kül di az NFÜ ré szé re.

(5) Az Ámr. 88.  § (2) be kez dé se alap ján vissza vont tá -
mo ga tást és ka ma ta it az NFÜ meg bí zá sá ból a kö ve te -
lés-ke ze lé si fel ada to kat el lá tó Kincs tár – tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott – szám lá já ra, az ér te sí tés kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül kell be fi zet ni. Az
Ámr. 88.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján ke let ke zett
fi ze té si kö te le zett ség nek a tá mo ga tá si dön tést hozó elõ ze -
tes jó vá ha gyá sát tar tal ma zó do ku men tum ban elõ írt idõ -
pon tig kell ele get ten ni, az Ámr. 88.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rint vissza fi ze ten dõ tá mo ga tást és ka ma ta it a
vissza vo nást tar tal ma zó ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott 5 mun ka na pon be lül kell meg fi zet ni.

Záró rendelkezések

11.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ötö dik na pon lép
 hatályba.

12.  §

A ren de let ha tály be lé pé sé vel egy ide jû leg az Ámr.
4. sz. mel lék le té nek 2006. év ben fel adat fi nan szí roz ás kö -
ré be tar to zó költ ség ve té si elõ irány za tok címû táb lá za tá ban 
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a XIX. Fe je zet EU in teg rá ció 2. cím, 12. al cím 2007-tõl in -
du ló EU nagy be ru há zá sok és komp lex fej lesz té sek elõ ké -
szí té se címû sor a kö vet ke zõ kép pen mó do sul: „2007-tõl és 
azt köve tõen in du ló EU nagy be ru há zá sok és komp lex fej -
lesz té sek elõ ké szí té se (köz pon ti elõ irány zat rész)”.

13.  §

A de cent ra li zált tá mo ga tá si ke ret re az Ámr. sze rin ti, a
fel adat fi nan szí roz ás kö ré be vont elõ irány za tok ra vonat -
kozó fel hasz ná lá si rend nem terjed ki.

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 Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
7/2006. (X. 20.) MeHVM

rendelete

a Regionális Fejlesztés Operatív Program
végrehajtásában közremûködõ szervezetek

kijelölésérõl  szóló 
10/2004. (VI. 12.) TNM rendelet módosításáról

Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és a Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
33.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Re gi o ná lis Fej lesz tés Ope ra tív Prog ram vég re haj tá -
sá ban köz re mû kö dõ szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló
10/2004. (VI. 12.) TNM ren de let (a továbbiak ban: R.)
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, mint
a Re gi o ná lis Fej lesz tés Ope ra tív Prog ram (a továb biak -
ban: ROP) fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter

a) a VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és Ur ba nisz -
ti kai Köz hasz nú Tár sa sá got, és

b) a mel lék let ben meg ha tá ro zott re gi o ná lis fej lesz té si
ügy nök sé ge ket
a ROP vég re haj tá sa te kin te té ben köz re mû kö dõ szer ve zet -
ként ki je lö li.”

2.  §

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

„(2) A köz re mû kö dõ szer ve zet a ROP vég re haj tá sá val
kap cso la tos fel ada ta i ról, va la mint azok vég re haj tá sá ról
a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség (a továb biak ban: NFÜ)
ke re té ben mû kö dõ ROP IH-val a ROP tel jes idõ tar ta má ra
köz hasz nú ke ret meg ál la po dást, az éves fel ada tok vo nat -
ko zá sá ban pe dig éves köz hasz nú meg ál la po dást köt.
A meg ál la po dá sok kö zös meg egye zés sel, il let ve fel mon -
dás sal tör té nõ meg szû né se ese tén – az NFÜ ja vas la tá ra –
a fel ügye lõ mi nisz ter a meg szû nést kö ve tõ 30 na pon be lül
a fel ada tok el vég zé sé re új köz re mû kö dõ szer ve ze tet
 jelöl ki.”

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

„(4) A ROP IH a ROP vég re haj tá sa so rán al kal ma zan dó
el já rá si sza bá lyok sú lyos meg sze gé se ese tén fel füg geszt -
he ti a fel ada tok tel jes kö ré nek vagy egy ré szé nek köz re -
mû kö dõ szer ve ze tek re való de le gá lá sát, az NFÜ ez eset -
ben a (2) be kez dés sze rin ti meg ál la po dást egy ol da lú an
meg szün tet he ti.”

3.  §

Az R. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § (1) A köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé -
ges pénz ügyi esz kö zö ket rész ben az NFÜ a ke ze lé sé ben
levõ elõ irány za tok ter hé re, rész ben a ROP IH a ROP Tech -
ni kai Se gít ség nyúj tás elõ irány za ta ter hé re biz to sít ja.

(2) A köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges
for rá sok nagy sá ga és ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja
éven te ke rül meg ha tá ro zás ra, ame lye ket az NFÜ és az
1.  §-ban meg ha tá ro zott köz re mû kö dõ szer ve ze tek kö zöt ti
meg ál la po dás éven ként ak tu a li zált mel lék le te tartal -
mazza.”

4.  §

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

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter,
a pénzügyminiszter, valamint

a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

8/2006. (X. 20.) MeHVM–PM–FVM
együttes rendelete

a strukturális alapok és a Kohéziós Alap
felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló

14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM
együttes rendelet módosításáról

Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
33.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján – az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi -
nisz ter rel, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel, va la -
mint a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyetértés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A struk tu rá lis ala pok és a Ko hé zi ós Alap fel hasz ná lá sá -
nak ál ta lá nos el já rá si sza bá lya i ról  szóló 14/2004.
(VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együt tes ren de -
let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az irá nyí tó ha tó ság és a köz re mû kö dõ szer ve zet a
Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai, az EQUAL
Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ram ja és a Ko hé zi ós Alap
pro jek tek tá mo ga tá sa i nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó pénz -
ügyi le bo nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si rend sze rek ki -
ala kí tá sá ról  szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: le bo nyo lí tá si ren de let) 7.  § (1) be kez dé -
sé ben, 41.  § c) pont já ban, il let ve 52.  § (1) be kez dé sé ben
elõírt eljárásrendeket e rendeletben foglaltak figye lembe -
véte lével alakítja ki.”

2.  §

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

„(3) Amennyi ben a dön tés elõ ké szí té se vagy meg ho za -
ta la so rán olyan tény me rül fel, amely alap ján va la mely pá -
lyá za ti ki írás ra be nyúj tott do ku men tum, il le tõ leg a Ko hé -
zi ós Alap hoz be nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem ter ve zet vagy
köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges do ku men -
tum vo nat ko zá sá ban az (1) be kez dés sze rin ti össze fér he -
tet len ség fenn áll, az össze fér he tet len ség gel érin tett sze -
mély vagy szer ve zet ezt kö te les a bí rá ló bi zott ság el nö ké -
nek, il let ve – bí rá ló bi zott ság hi á nyá ban – az irá nyí tó ha tó -

ság ve ze tõ jé nek ha la dék ta la nul írás ban be je len te ni. Az
össze fér he tet len ség gel érin tett sze mély vagy szer ve zet
azon do ku men tum te kin te té ben, amellyel kap cso lat ban az
össze fér he tet len ség fel me rült, a továb biak ban nem jár hat
el, és az erre a do ku men tum ra vo nat ko zó ad di gi el já rá sát
ér vény te len nek kell te kin te ni.”

3.  §

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

„(1) A vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rin ti tá jé koz ta tá si és
nyil vá nos sá gi kö ve tel mé nyek be tar tá sa so rán biz to sí ta ni
kell, hogy a Nem ze ti Fej lesz té si Terv vel, il let ve Ko hé zi ós
Alap Ke ret stra té gi á val kap cso lat ban a Nem ze ti Fej lesz té si 
Ügy nök ség (a továb biak ban: NFÜ) ál tal meg ha tá ro zott
embléma, illetõleg szöveg nyilvánosságot kapjon.

(2) A ren de let ha tá lya alá tar to zó el já rá sok ban az irá nyí -
tó ha tó sá gok és köz re mû kö dõ szer ve ze tek, a le bo nyo lí tó
tes tü le tek és ked vez mé nye zet tek az NFÜ ál tal ké szí tett és
ren del ke zés re bo csá tott ar cu la ti ké zi könyv ben meg ha tá ro -
zott ar cu la ti ele me ket hasz nál nak.”

(2) Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé szül
ki:

„(11) A le bo nyo lí tó tes tü let és a ked vez mé nye zett a Ko -
hé zi ós Alap te kin te té ben a pro jekt hon la pon kö te les köz -
zé ten ni a pro jekt le írá sát, költ ség ve té sét, to váb bá kö te les
leg alább ha von ta fris sí te ni a ren dez vé nyek és a mé dia meg -
je le né sek lis tá ját, va la mint a pénz ügyi és mû sza ki elõ re ha -
la dás ról  szóló be szá mo ló kat.”

4.  §

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

„(2) A struk tu rá lis ala pok kal kap cso la tos pá lyá za ti fel -
hí vást (a továb biak ban: pá lyá za ti fel hí vás) az ope ra tív
prog ram irá nyí tó ha tó ság hagy ja jóvá, és az ope ra tív prog -
ram irá nyí tó ha tó ság, vagy – ha erre vo nat ko zó jo go sult -
ság gal ren del ke zik – a köz re mû kö dõ szer ve zet te szi köz zé. 
Az új pá lyá za ti fel hí vá sok ki írá sát meg elõ zõ en a fej lesz -
tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos a pá lyá za ti ki írá sok
tar tal má nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben a szak ma i lag fe le lõs
mi nisz te rek kel egyez te tést foly tat.”

5.  §

Az R. 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben a be ve ze tõ szö veg
elsõ mon da ta, il let ve a g) pont he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„A tá mo ga tást igény lõ a pá lyá zat be nyúj tá sa kor mel lé -
kel ni kö te les a pro jekt meg va ló sí tá sá hoz – a pá lyá zat tar -
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tal má tól füg gõ en – szük sé ges jog erõs ha tó sá gi en ge dé lye -
ket, il let ve a ren de let 5.  § (3) be kez dé se sze rin ti hoz zá já ru -
lást.”

„g) amennyi ben a tá mo ga tást igény lõ le foly ta tott köz -
be szer zé si el já rást, a 29.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott do ku men tu mok;”

6.  §

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

„(1) A le bo nyo lí tó szer ve zet kö te les meg vizs gál ni,
hogy a be ér ke zõ pá lyá za tok a pá lyá za ti ki írás ban sze rep lõ
be nyúj tá si fel té te lek nek (így kü lö nö sen, hogy a be nyúj tá si
ha tár idõ le jár ta elõtt, a szük sé ges pél dány szám ban, az elõ -
írt pro jekt adat la pon, zárt cso ma go lás ban nyúj tot ták-e be)
meg fe lel nek-e.”

7.  §

Az R. 15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A le bo nyo lí tó szer ve zet biz to sít ja, hogy az ér té ke -
lést az in téz ke dés tár gyá nak meg fe le lõ szak ér te lem mel és
pénz ügyi is me ret tel ren del ke zõ sze mé lyek vé gez zék. A le -
bo nyo lí tó szer ve zet kö te les gon dos kod ni az ér té ke lést
vég zõk nek a prog ram is me re té re tör té nõ fel ké szí té sé rõl.
Az ér té ke lés ben nem ve het részt az a sze mély, aki a fel ké -
szí té sen nem vett részt.”

8.  §

(1) Az R. 19.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az egyes pá lyá za tok tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó dön -
té si ja vas lat meg ha tá ro zá sa ér de ké ben az irá nyí tó ha tó ság
ve ze tõ je, vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély – a
(2)–(3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – bí rá ló bi zott sá got
ál lít fel.”

(2) Az R. 19.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A bí rá ló bi zott ság el nö két és tag ja it az (1) be kez dés
sze rin ti sze mély jelöli ki.”

(3) Az R. 19.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A bí rá ló bi zott ság ban az el nök mel lett sza va za ti
jog gal vesz részt az (1) be kez dés sze rin ti sze mély ál tal fel -
kért leg fel jebb ki lenc sze mély. A bí rá ló bi zott ság el nö ké -
nek sza va za ti jo gá ról az irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je dönt, a
sza bá lyo zást az irá nyí tó ha tó ság mû kö dé si ké zi köny ve
alap ján az ügy rend rög zí ti.”

9.  §

Az R. 25.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Fo lya ma tos el bí rá lás ese tén az elõ re meg ha tá ro zott
– a pá lyá za ti út mu ta tó ban köz zé tett, vagy ezt köve tõen az
összes pá lyá zat, il let ve az adott ré gió vo nat ko zá sá ban ma -
ga sab ban meg ál la pí tott – mi ni má lis pont szá mot el érõ pá -
lyá za to kat kell tá mo gat ni. Amennyi ben a ren del ke zés re
álló for rás már nem elég min den be ér ke zett, és a mi ni má lis 
pont szá mot el érõ pá lyá zat tá mo ga tá sá ra, a leg ma ga sabb
pont szá mot ka pott pá lyá za to kat kell tá mo gat ni a 8.  §
(10) be kez dé se sze rin ti fel füg gesz tés rõl  szóló dön tés
hatályba lépésének idõ pont já tól. A dön tés hatályba -
lépésének idõ pont ját a köz le mény ben köz zé kell ten ni.
Sza ka szos el bí rá lás ese tén a leg ma ga sabb pont szá mot ka -
pott pá lyá za to kat kell tá mo gat ni.”

10.  §

(1) Az R. 28.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) az össz költ ség költ ség ka te gó ri ák sze rin ti bon tá sa,
leg alább a tel jes tá mo ga tás ér té ké nek tíz szá za lé kát meg -
ha la dó mér ték ben, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben sze rep lõ
bon tás hoz ké pest (az össz költ ség vál to zá sa nél kül);”

(2) Az R. 28.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Az irá nyí tó ha tó ság a szer zõ dés mó do sí tást nem
igény lõ el té rés nek az (1) be kez dés b) pont ban meg ha tá ro -
zott mér té ké nél in téz ke dé sen ként ma ga sabb – leg fel jebb
20%-os – el té ré si le he tõ sé get is meg ha tá roz hat. Az el té rés -
rõl a kedvezményezettet tájékoztatni kell.”

11.  §

Az R. 29.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„29.  § (1) A le bo nyo lí tó szer ve zet a struk tu rá lis ala pok -

ból szár ma zó for rás ból tá mo ga tott kö zös sé gi ér ték ha tá ro -
kat el érõ vagy meg ha la dó köz be szer zé si el já rá sok ról tá jé -
koz tat ja az Eu ró pai Uni ós Köz be szer zé si Ko or di ná ci ós és
Sza bá lyos sá gi Egy sé get (a továb biak ban: EKKE). Az
EKKE, az irá nyí tó ha tó ság és a köz re mû kö dõ szer ve zet ér -
ték ha tár tól füg get le nül, bár mely köz be szer zé si el já rás so -
rán, az el já rás bár mely sza ka szá ban meg fi gye lõt de le gál -
hat. Az EKKE meg fi gye lõ je min den eset ben írá sos füg get -
len köz be szer zé si szak ér tõi je len tést ké szít a ked vez mé -
nye zett ré szé re, ame lyet az irá nyí tó ha tó ság és a köz re mû -
kö dõ szer ve zet ré szé re is meg küld.

(2) Amennyi ben az EKKE, az irá nyí tó ha tó ság vagy a
köz re mû kö dõ szer ve zet meg fi gye lõ je bár mi lyen el já rá si
rend hez kap cso ló dó sza bály ta lan sá got ész lel, ak kor ezt a
je len té sé ben jel zi a le bo nyo lí tó szer ve zet ve ze tõ jé nek és a
közbeszerzési bíráló bizottság elnökének.
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(3) Az ész re vé tel nek, il let ve je len tés nek a köz be szer zé -
si el já rás le foly ta tá sá ra nincs halasztó hatálya.

(4) A szak ér tõi je len tés sel kap cso lat ban a ked vez mé -
nye zett nyolc mun ka na pon be lül kö te les írás ban ki fej te ni
ál lás pont ját az EKKE, az irá nyí tó ha tó ság vagy a köz re -
mû kö dõ szervezet részére.

(5) A ked vez mé nye zett nek – ér ték ha tár tól füg get le nül – 
a pro jekt-elõ re ha la dá si je len tés hez csa tol nia kell a köz be -
szer zé si el já rást meg in dí tó fel hí vást, va la mint az aján la tok 
el bí rá lá sá nak be fe je zé se kor ké szí tett össze ge zést. Ha a
köz be szer zé si el já rás ban hir det ményt tet tek köz zé, a ked -
vez mé nye zett a pro jekt elõ re ha la dá si je len tés ben tá jé koz -
tat ja a le bo nyo lí tó szer ve ze tet a hir det mény meg je le né sé -
nek he lyé rõl és idõ pont já ról.

(6) Amennyi ben a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság el já -
rá sát nem a tá mo ga tást nyúj tó kez de mé nye zi, a ked vez mé -
nye zett kö te les a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság el já rás
meg in dí tá sá ról  szóló ér te sí té sé nek meg kül dé sé vel az el já -
rás ról a le bo nyo lí tó szer ve ze tet ér te sí te ni.

(7) A le bo nyo lí tó szer ve zet a köz be szer zé sek rõl  szóló
2003. évi CXXIX. tör vény (a továb biak ban: Kbt.) 327.  §
(1) be kez dés g) pont ja alap ján jog sza bály ba üt kö zõ ma ga -
tar tás vagy mu lasz tás ész le lé se ese tén jo go sult a Köz be -
szer zé si Dön tõ bi zott ság hi va tal ból való el já rá sát kez de -
mé nyez ni.

(8) Az 1 mil li árd fe let ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló pro -
jek tek kö zös sé gi ér ték ha tárt meg ha la dó ér té kû köz be szer -
zé sei ese tén az irá nyí tó ha tó ság dön té se alap ján 38.  §
(2)–(15) be kez dé se szerint is el lehet járni.”

12.  §

(1) Az R. 30.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A pro jekt-elõ re ha la dá si je len té se ket a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va fél éven te kell be nyúj ta -
ni. Amennyi ben a ked vez mé nye zett en nél gyak rab ban
nyújt be ki fi ze té si igény lést, egy sze rû sí tett pro jekt elõ re -
ha la dá si je len tést kell be nyúj ta ni.”

(2) Az R. 30.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A struk tu rá lis ala pok ból és a ha zai társ fi nan szí ro -
zás ból együt te sen 10 mil lió fo rin tot nem meg ha la dó mér -
ték ben tá mo ga tott vagy a 6 hó na pot meg nem ha la dó idõ -
tar ta mú pro jek tek ese té ben egyet len pro jekt-elõ re ha la dá si
je len tést kell be nyúj ta ni, a pro jekt meg va ló sí tá sá nak be fe -
je zé sét kö ve tõ 45 na pon be lül.”

13.  §

Az R. 31.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A je len tés hez csa tol ni kell az elõ re ha la dást, va la -
mint a tá jé koz ta tás sal és nyil vá nos ság gal kap cso la tos kö -

te le zett sé gek tel je sí té sét iga zo ló do ku men tu mo kat. A ked -
vez mé nye zett a do ku men tu mok be nyúj tá sa he lyett azok
meg lé té rõl nyi lat ko za tot is te het, amennyiben az irányító
hatóság azt lehetõvé tette.”

14.  §

Az R. 33.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tás ból be szer zett
áruk, szol gál ta tá sok vagy épí té si be ru há zá sok tel je sí té sé -
rõl – a meg fe le lõ tel je sí tést köve tõen – tel je sí té si iga zo lást
kö te les ki ál lí ta ni. Az ere de ti szám lán fel kell tün tet ni a
pro jekt re giszt rá ci ós szá mát, va la mint azt, hogy a szám la
„tá mo ga tás el szá mo lá sá ra be nyúj tás ra ke rült”.

(2) A tá mo ga tás ki fi ze té sé nek igény lé sé hez az Ámr.
91.  § (5) bekezdés b)–d) pont ja sze rint kell el jár ni. Az irá -
nyí tó ha tó ság elõ ír hat ja, hogy a tá mo ga tás ki fi ze té sé nek
igény lé sét mér leg ké pes köny ve lõ nek vagy könyv vizs gá -
ló nak kell el len je gyez nie an nak iga zo lá sá ra, hogy a fel me -
rült költ sé gek rõl ki ál lí tott szám lák vagy más bi zony la tok a 
szám vi te li jog sza bá lyok nak meg fe lel nek.”

15.  §

Az R. a kö vet ke zõ 35/A.  §-sal egé szül ki:
„35/A.  § Az új pá lyá za ti fel hí vá sok ki írá sát meg elõ zõ en 

a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos a pá lyá za ti
ki írá sok tar tal má nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben a szak ma i -
lag fe le lõs mi nisz te rek kel egyez te tést foly tat.”

16.  §

(1) Az R. 36.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tá si ké re lem ter ve ze té hez csa tol ni kell
mind azon do ku men tu mo kat, me lyek bõl meg ál la pít ha tó,
hogy a pro jekt meg va ló sít ha tó, így a szük sé ges for rá sok
biz to sí tá sá nak mód já ra vo nat ko zó ada to kat, il let ve iga zo -
lá so kat, hatástanulmányokat, terveket, továbbá

a) a he lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá si igé nye esetében
aa) tes tü le ti ha tá ro za tot, vagy a kép vi se lõ-tes tü let költ -

ség ve té si ren de let be fog lalt fel ha tal ma zá sa alap ján a pol -
gár mes ter nyilatkozatát,

ab) a he lyi ön kor mány za tok d) pont sze rin ti tár su lá sai
ese tén a tár su lá si ta nács ha tá ro za tát a sa ját for rás biz to sí tá -
sá ról, valamint

ac) EU Ön erõ Alap tá mo ga tás igény lé se ese té ben, an -
nak meg je lö lé sét;

b) a 35.  § sze rin ti tá mo ga tá si szer zõ dést;
c) a le foly ta tott la kos sá gi kon zul tá ci ók jegy zõ köny vét,

il let ve nép sza va zás eredményét;
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d) amennyi ben a pro jekt ked vez mé nye zett je egy nél
több ön kor mány zat, a pro jekt meg va ló sí tá sá ra lét re ho zott,
a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé -
rõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény 16.  §-a sze rin ti jogi
sze mé lyi ség gel ren del ke zõ tár su lás, vagy a te le pü lé si ön -
kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról  szóló 2004.
évi CVII. tör vény sze rint meg ala kult több cé lú kis tér sé gi
tár su lás meg ál la po dá sát, amely nek a vo nat ko zó kü lön jog -
sza bá lyok ban elõ ír tak mel lett tar tal maz nia kell

da) a vál lalt költ ség vi se lés nem tel je sí té sé nek kö vet -
kez mé nye it,

db) a tár sult ön kor mány za tok nyi lat ko za tát ar ról, hogy
át vál lal ják a pro jekt kö zös meg va ló sí tá sá ból ki vá ló ön kor -
mány zat(ok) sa ját for rás részének fi nan szí ro zá sát;

e) a pro jekt, il let ve a pro jekt hasz no sí tá sa szem pont já -
ból el en ged he tet len és a pro jekt hez mû sza ki lag kap cso ló -
dó be ru há zá sok a be nyúj tás pil la na tá ban meg lé võ va la -
mennyi szük sé ges en ge dé lyé nek hi te les má so la tát és a
még meg nem szerzett engedélyek teljes listáját;

f) a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal a kul tu rá lis
örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi LXIV. tör vény sze rin -
ti elõ ze tes nyi lat ko za tát;

g) tá jé koz ta tást a be ru há zás sal lét re jö võ rend szer üze -
mel te té sét érin tõ ha tály ban lévõ, il let ve ter ve zett szer zõ -
dé sek rõl, a 40.  §-ban fog lal tak nak meg fele lõen.”

(2) Az R. 36.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Ha a tá mo ga tá si ké re lem ter ve ze te az el len õr zés
sze rint meg fe le lõ, azt a köz re mû kö dõ szer ve zet a (2) be -
kez dés sze rin ti mel lék le tek kel együtt tá mo ga tá si ké re lem -
ként alá írás ra át ad ja az irá nyí tó ha tó ság nak az Eu ró pai Bi -
zott ság ál tal meg ha tá ro zott nál eggyel több pél dány szám -
ban, további egy eredeti példány megtartása mellett.”

17.  §

Az R. 37.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy ide jû leg a je len le gi (6)–(7) be kez dé -
sek je lö lé se (7)–(8) bekezdésre változik:

„(6) Jog sza bály vál to zás ból ere dõ költ ség túl lé pés ese tén 
a Kor mány dön té se alap ján a köz pon ti költ ség ve tés fi nan -
szí ro zá si ará nya az (5) be kez dés sze rin ti arány nál ma ga -
sab ban is meg ha tá roz ha tó.”

18.  §

Az R. 38.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„38.  § (1) A Kbt.-ben meg ha tá ro zott kö zös sé gi ér ték ha -

tá rok alat ti köz be szer zé si el já rá sok ese tén a ren de let
29.  §-a kö ve ten dõ, a kö zös sé gi ér ték ha tárt el érõ vagy azt
meg ha la dó köz be szer zé si el já rá sok ese tén a (2)–(15) be -
kez dés sze rint rész le te zett el já rás rend irány adó.

(2) A Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó for rás ból tá mo ga tott
köz be szer zé sek so rán (amennyi ben ké szült), a Kbt.-ben

meg ha tá ro zott elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tót, köz be szer -
zé si el já rást meg in dí tó fel hí vást, do ku men tá ci ót (két sza -
kasz ból álló el já rás ese tén mind két do ku men tá ci ót) a ked -
vez mé nye zett, il le tõ leg le bo nyo lí tó tes tü let a hir det mé -
nyek köz zé té te lé re irá nyu ló ké re lem nek a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ szer kesz tõ bi zott sá gá hoz tör té nõ be nyúj tá sát meg -
elõ zõ en jó vá ha gyás cél já ból meg kül di a köz re mû kö dõ
szer ve zet nek, amely a jó vá ha gyás ról tá jé koz tat ja az Irá -
nyí tó Ha tó sá got. A ked vez mé nye zett, il let ve le bo nyo lí tó
tes tü let a köz be szer zé si el já rás so rán ké szí tett ki egé szí tõ
tá jé koz ta tást az aján lat te võk nek tör té nõ meg kül dést meg -
elõ zõ en jó vá ha gyás cél já ból meg kül di a köz re mû kö dõ
szer vezetnek.

(3) Amennyi ben a ked vez mé nye zett köz pon ti költ ség -
ve té si szerv, vagy 100%-os ál la mi tu laj don ban lévõ gaz da -
sá gi tár sa ság vagy 100%-os ál la mi tu laj don ban lévõ non -
pro fit szer ve zet, a köz re mû kö dõ szer ve zet a (2) be kez dés
sze rin ti jó vá ha gyást a ki egé szí tõ tá jé koz ta tás ki vé te lé vel,
egy sze ri 30 na pos ha tár idõ vel vég zi el oly mó don, hogy a
ha tár idõn be lül a jó vá ha gyás hoz eset leg szük sé ges egyez -
te té sek re is sor ke rül jön. Ha a köz re mû kö dõ szer ve zet
30 na pon be lül nem tesz ész re vé telt, a jó vá ha gyást meg -
adott nak kell te kin te ni.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet kö te les a (2) és (5) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat olyan füg get len
szak ér tõ vel meg vizs gál tat ni, aki al kal mas az adott do ku -
men tu mok tel jes körû el bí rá lá sá ra, to váb bá az adott do ku -
men tu mok elõ ké szí té sé ben sem mi lyen for má ban nem vett
részt. A mi nõ ség-el len õr zést vég zõ füg get len szak ér tõ je -
len tést ké szít, azt a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je és az
EKKE ré szé re meg kül di. A köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze -
tõ je a (2) be kez dés sze rin ti jó vá ha gyást meg elõ zõ en gon -
dos ko dik a ked vez mé nye zett, il let ve le bo nyo lí tó tes tü let
és az EKKE be vo ná sá val a köz be szer zé si do ku men tá ció
egyez te té sé rõl. Az egyez te tést kö ve tõ 5 na pon be lül az
EKKE mi nõ ség biz to sí tá si össze fog la ló je len tést ké szít, és
azt a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je és a ked vez mé nye -
zett, il let ve le bo nyo lí tó tes tü let ré szé re meg kül di.

(5) A ked vez mé nye zett, il le tõ leg a le bo nyo lí tó tes tü let
köz be szer zé si el já rást csak a pro jekt 12 hó nap nál nem ré -
geb bi pénz ügyi meg va ló sí tá si ter ve bir to ká ban in dít hat. A
ked vez mé nye zett, il let ve le bo nyo lí tó tes tü let e pénz ügyi
meg va ló sí tá si ter vet a köz re mû kö dõ szer ve zet nek meg kül -
di. Amennyi ben e pénz ügyi meg va ló sí tá si terv sze rint a
be szer zés ér té ke a pro jekt ben a be szer zés re meg ha tá ro zott
pénz ügyi tar ta lék nagy sá gá nál na gyobb mér té ké ben meg -
ha lad ja a be szer zé si terv ben meg ál la pí tott össze get, a köz -
re mû kö dõ szer ve zet tá jé koz tat ja az irá nyí tó ha tó sá got.
Amennyi ben a költ ség túl lé pés vár ha tó mér té ke meg ha lad -
ja a be szer zé si terv ben a be szer zés re meg ál la pí tott összeg
10%-át és az 1 mil li árd fo rin tot, a köz re mû kö dõ szer ve zet
a pénz ügy mi nisz tert is tá jé koz tat ja.

(6) Az aján la tok el bí rá lá sát a köz re mû kö dõ szer ve zet ál -
tal jó vá ha gyott pá rat lan szá mú, leg alább há rom tagú bí rá ló 
bi zott ság vég zi. A bí rá ló bi zott ság el nö két és tit ká rát a
köz re mû kö dõ szer ve zet je lö li, a bí rá ló bi zott ság ban a sza -
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va za ti jog gal nem ren del ke zõ el nö kön és tit ká ron kí vül
sza va za ti jog gal részt vesz a köz re mû kö dõ szer ve zet és a
ked vez mé nye zett, il le tõ leg le bo nyo lí tó tes tü let ál tal de le -
gált leg alább egy-egy sze mély (leg alább há rom, de pá rat -
lan szá mú sza va zó tag). Az irá nyí tó ha tó ság jogosult a
bíráló bizottságba szavazati joggal rendelkezõ tagot és
megfigyelõt jelölni.

(7) A köz re mû kö dõ szer ve zet kö te les biz to sí ta ni, hogy
az EKKE az el bí rá lás ban meg fi gye lõ ként részt ve hes sen,
il le tõ leg meg fi gye lõt de le gál has son. Amennyi ben az
EKKE meg fi gye lõ je bár mi lyen, az adott köz be szer zé si el -
já rás sal kap cso la tos sza bály ta lan sá got ész lel, ezt jel zi a bí -
rá ló bi zott ság el nö ké nek. AZ EKKE meg fi gye lõ je – a bí rá -
ló bi zott ság dön té si ja vas la tá nak meg ho za ta lát köve tõen –
min den eset ben írá sos füg get len köz be szer zé si szak ér tõi
je len tést ké szít, ame lyet meg küld a köz re mû kö dõ szer ve -
zet ve ze tõ je, az irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je és a bí rá ló bi zott -
ság el nö ke ré szé re. Az ész re vé tel nek, il let ve je len tés nek a
köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya. 
Amennyi ben a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je nem ért
egyet a szak ér tõi je len tés sel, nyolc mun ka na pon be lül
 köteles írás ban ki fej te ni ál lás pont ját a je len tés sel kap cso -
lat ban, és azt el jut tat ni az EKKE és az irá nyí tó ha tó ság ré -
szé re.

(8) A bí rá ló bi zott ság ban bár mely szer ve zet ál tal je lölt
részt ve võ ket az ered mény hir de té sig ti tok tar tá si kö te le zett -
ség ter he li a bí rá ló bi zott ság te vé keny sé gé vel és dön té sé -
vel kap cso lat ban, to váb bá az ered mény hir de tést köve tõen
sem jo go sul tak tá jé koz ta tást adni a Kbt. 93.  § (2) be kez dé -
se szerinti összegezésben foglaltakon túli adatokról.

(9) Amennyi ben az aján la tok ban sze rep lõ el len szol gál -
ta tás mér té ke a pro jekt ben a be szer zés re meg ha tá ro zott
pénz ügyi tar ta lék nagy sá gá nál na gyobb mér ték ben meg -
ha lad ja a be szer zé si terv ben meg ál la pí tott össze get, és ezt
a mér té ket a (4) be kez dés ben elõ írt 12 hó nap nál nem ré -
geb bi pénz ügyi meg va ló sí tá si terv nem tá maszt ja alá, a
köz re mû kö dõ szer ve zet gon dos ko dik a pá lyá za ti do ku -
men tá ció fe lül vizs gá la tá ról. A fe lül vizs gá lat so rán el ké -
szült jelentést a közremûködõ szervezet az irányító
hatóság részére tájékoztatásul megküldi.

(10) A köz be szer zé si el já rás alap ján a szer zõ dést ak kor
le het meg köt ni, ha a szer zõ dést a köz re mû kö dõ szer ve zet
ve ze tõ je elõ ze tesen el len je gyez te, to váb bá a (9) be kez dés -
ben em lí tett kö rül mé nyek ese tén a köz re mû kö dõ szer ve zet 
mû köd te té sé ért fe le lõs mi nisz ter a szer zõ dés meg kö té sé -
hez a költ ség túl lé pés jo gos sá gát és el ke rül he tet len sé gét
meg vizs gál va a szer zõ dés kö tés hez az in dok lás be mu ta tá -
sá val írás ban hoz zá já rul, a költ ség túl lé pés jo gos sá gá nak
és el ke rül he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sá ról írás ban tá jé -
koz tat ja az irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ jét, és ez el len az irá nyí -
tó ha tó ság ve ze tõ je nem emel ki fo gást. Épí té si be ru há zá -
sok ese té ben, amennyi ben a költ ség túl lé pés mér té ke meg -
ha lad ja a be szer zé si terv ben a be szer zés re meg ál la pí tott
összeg 10%-át és az 1 mil li árd fo rin tot, a köz re mû kö dõ
szer ve zet mû köd te té sé ért fe le lõs mi nisz ter nek a szer zõ -
dés kö tés hez való hoz zá já ru lás hoz a pénz ügy mi nisz ter

egyet ér té sét is meg kell sze rez nie. Ha a pénz ügy mi nisz ter
10 mun ka na pon be lül nem tesz ész re vé telt, azt ak ként kell
ér té kel ni, hogy a szer zõ dés kö tés sel egyet ért.

(11) Amennyi ben a ked vez mé nye zett, il let ve le bo nyo lí -
tó tes tü let, mint aján lat ké rõ, nem ért egyet a bí rá ló bi zott -
ság ja vas la tá val, er rõl rész le tes in dok lást ké szít, ame lyet a
köz re mû kö dõ szer ve zet és az EKKE részére megküld.

(12) A ked vez mé nye zett és a nyer tes aján lat te võ kö zött
lét re jött szer zõ dé sek mó do sí tá sát meg elõ zõ en a köz re mû -
kö dõ szer ve zet kö te les az EKKE írás be li vé le mé nyét ki -
kér ni.

(13) A tá mo ga tást nyúj tó a Kbt. 327.  § (1) be kez dés
g) pont ja alap ján jog sza bály ba üt kö zõ ma ga tar tás vagy
mu lasz tás ész le lé se ese tén jo go sult a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság hi va tal ból való eljárását kezdeményezni.

(14) Amennyi ben a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság el já -
rá sát nem a tá mo ga tást nyúj tó kez de mé nye zi, a ked vez mé -
nye zett kö te les a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság el já rás
meg in dí tá sá ról  szóló ér te sí té sé nek meg kül dé sé vel az el já -
rás ról a köz re mû kö dõ szer ve ze tet és az EK KÉ-t ér te sí te ni.

(15) A ked vez mé nye zett, il let ve le bo nyo lí tó tes tü let
köz be szer zé si sza bály za tát kö te les a Kbt.-ben és az e ren -
de let ben fog lal tak nak meg fele lõen meg ha tá roz ni, és a
köz re mû kö dõ szervezetnek bemutatni.

(16) A (2)–(15) be kez dés sza bá lya it a köz pon ti költ ség -
ve tés bõl társ fi nan szí ro zott, Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá si ké -
re lem elõ ké szí té sét cél zó pro jek tek esetében is alkalmazni
kell.”

19.  §

Az R. 39.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet a (2) be kez dés sze rin ti,
tény le ge sen ki fi ze tés re ke rült szám lák alap ján össze ál lít ja
az idõ kö zi át uta lá si igény lé se ket és azo kat pro jek ten ként
feb ru ár 1-jé ig, jú ni us 1-jé ig, ok tó ber 1-jé ig, va la mint no -
vem ber 1-jé ig eljuttatja az irányító hatóság részére.”

20.  §

Az R. a kö vet ke zõ 39/A.  §-sal és al cím mel egé szül ki:

„Üzemeltetés, vagyonkezelés

39/A.  § (1) A Ko hé zi ós Alap tá mo ga tás fel té te le, hogy
– a (4) be kez dés ki vé te lé vel – a Ko hé zi ós Alap társ fi nan -
szí ro zá sá ban meg va ló su ló, hul la dék ke ze lõ lé te sít mé nyek,
esz kö zök mû köd te té sé vel (a továb biak ban: mû köd te tés)
tör té nõ, a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII.
tör vény (a továb biak ban: Hgt.) sze rin ti hul la dék ke ze lé si
köz szol gál ta tást olyan gaz dál ko dó szer ve zet vé gez ze,
ame lyet a tá mo ga tás ked vez mé nye zett je köz be szer zé si el -
já rás le foly ta tá sá val vá laszt ki, vagy amellyel a köz szol -
gál ta tá si szer zõ dés meg kö té sé re a Kbt. 2/A. §-a alap ján ke -
rül sor.
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(2) A Ko hé zi ós Alap tá mo ga tás fel té te le, hogy – a (3) és
a (4) be kez dés ki vé te lé vel – a he lyi ön kor mány za ti ál lam -
ház tar tá si al rend szert érin tõ, Ko hé zi ós Alap társ fi nan szí -
ro zá sá ban meg va ló su ló ví zi köz mû va gyon kon cesszió kö -
te les te vé keny ség nek mi nõ sü lõ mû köd te té sé re irá nyu ló te -
vé keny ség gya kor lá sá nak idõ le ges jo gát a kon cesszi ó ról
 szóló 1991. évi XVI. tör vény (a továb biak ban: Koncesz -
sziós tör vény) és a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi
LVII. tör vény (a továb biak ban: Vgtv.) alap ján ki írt, kon -
cesszi ós pá lyá za ti – épí té si kon cesszió ese té ben, a Kbt.
alap ján köz be szer zé si – el já rás le foly ta tá sá val, koncesz -
sziós szer zõ dés ben en ged jék át.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a ví zi köz mû 
va gyon mû köd te té sé vel – ide nem ért ve az épí té si kon -
cesszi ót – a Kon cesszi ós tör vény és a Vgtv. ke re tei kö zött,
költ ség ve té si, ön kor mány za ti in téz mény, va la mint a ked -
vez mé nye zett, vagy a ked vez mé nye zett és más ön kor -
mány za tok ál tal, vagy ezen ön kor mány za tok és az ál lam
ál tal kö zö sen ala pí tott gaz dál ko dó szer ve zet kon cesszi ós
pá lyá zat le foly ta tá sa nél kül is meg bíz ha tó mind ad dig,
amíg a gaz dál ko dó szer ve zet ben ki zá ró lag az ál lam vagy
ön kor mány zat ren del ke zik tu laj do ni ré sze se dés sel.

(4) Ha a tá mo ga tott pro jekt rész ben vagy egész ben a tá -
mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban már üze -
me lõ hul la dék ke ze lõ lé te sít mé nyek, esz kö zök, ví zi köz mû -
vek (a továb biak ban együtt: köz szol gál ta tá si célú esz köz -
rend szer) ér ték nö ve lõ fel újí tá sát, re konst ruk ci ó ját és bõ ví -
té sét, va la mint a meg lé võ esz köz rend szer rel nyúj tott köz -
szol gál ta tás mi nõ sé gé nek ja ví tá sát (a továb biak ban
együtt: kor sze rû sí tés) cé loz za meg, vagy ha a tá mo ga tás -
ból meg va ló su ló, mû sza ki lag ön ál ló an mû köd tet he tõ köz -
szol gál ta tá si célú esz köz rend szer ki zá ró la gos mû köd te té -
sé re a ked vez mé nye zett és a köz szol gál ta tó kö zött je len
ren de let hatályba lépéséig lét re jött köz szol gál ta tá si, üze -
mel te té si szer zõ dés ki ter jed, az adott köz szol gál ta tá si célú
esz köz rend szer mû köd te té sé vel – a je len ren de let
hatályba lépésekor ha tály ban lévõ köz szol gál ta tá si, üze -
mel te tõi szer zõ dés le jár tá ig, de leg fel jebb a be ru há zá sok
ak ti vá lá sá tól szá mí tott 15 évre –, az (1)–(2) be kez dés ben
elõ ír tak nak meg nem fe le lõ köz szol gál ta tó is meg bíz ha tó,
fel té ve, hogy a köz szol gál ta tá si, üze mel te té si szer zõ dés az
aláb bi kö ve tel mé nyek nek meg fe lel:

a) az esz kö zök mû köd te té sé vel ál ta la meg bí zott vagy
meg bíz ni kí vánt köz szol gál ta tó ki vá lasz tá sa, to váb bá a
vele kö tött, a nyi lat ko zat be nyúj tá sá nak idõ pont já ban ha -
tály ban lévõ, köz szol gál ta tá si, üze mel te té si szer zõ dés tar -
tal ma, a ki vá lasz tás, il let ve a be nyúj tott szer zõ dés lét re jöt -
té nek és leg utol só mó do sí tá sá nak idõ pont já ban ha tá lyos
jog sza bá lyok kal össz hang ban áll,

b) az így lét re jött köz szol gál ta tá si, üze mel te té si szer zõ -
dés tar tal maz za a ked vez mé nye zett sa ját vagy ál la mi, il let -
ve EU for rá sok ból meg va ló sí ta ni ter ve zett be ru há zá sa i nak 
mû köd te té sé vel össze füg gõ szer zõ dé ses fel té te le ket is
(ide ért ve a mû köd tet ni kí vánt és a ked vez mé nye zett tu laj -
do ná ba ke rü lõ esz kö zök hasz ná la tá ért a köz szol gál ta tót
ter he lõ va gyon bér le ti, esz köz hasz ná la ti díj ra vo nat ko zó, a
köz szol gál ta tá si célú esz köz rend szer fenn tart ha tó fej lõ dé -
sét biz to sí tó ren del ke zé se ket), és

c) hul la dék ke ze lé si köz szol gál ta tás ese tén a tá mo ga tá si 
ké re lem be nyúj tá sa kor meg lé võ vagy azt köve tõen ala pí -
tott, a ked vez mé nye zett, vagy a ked vez mé nye zett és más
ön kor mány za tok ki zá ró la gos tu laj do ná ban lévõ köz szol -
gál ta tó gaz dál ko dó szer ve zet ben, a hul la dék ke ze lé si köz -
szol gál ta tó ki vá lasz tá sá ról és a hul la dék ke ze lé si köz szol -
gál ta tá si szer zõ dés rõl  szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm.
ren de let hatályba lépését köve tõen ter mé sze tes sze mély,
ál lam ház tar tá son kí vü li jogi sze mély, vagy jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet tu laj do no si ré sze se dést
nem szer zett.

(5) A (4) be kez dés ben fog lal tak el len õr zé se ér de ké ben a 
ked vez mé nye zett a köz szol gál ta tó ki vá lasz tá sá val kap cso -
la tos do ku men tu mo kat és az arra vo nat ko zó nyi lat ko za tot,
hogy az ab ban fog lalt ada tok tel je sek és a va ló ság nak meg -
fe lel nek, a köz re mû kö dõ szer ve zet ré szé re meg kül di.

(6) A (4) be kez dés al kal ma zá sa ese tén a ked vez mé nye -
zett a köz szol gál ta tást vég zõ gaz dál ko dó szer ve zet ben
eset le ge sen fenn ál ló tu laj do no si ré sze se dé sét a Ko hé zi ós
Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló köz szol gál ta tá si
célú esz köz rend szer üzem be he lye zé sé tõl szá mí tott
10 évig nem ide ge nít he ti el.

(7) Ha a ked vez mé nye zett dön té se alap ján, a Ko hé zi ós
Alap ból meg va ló su ló (ide ért ve a kor sze rû sí tést is) köz -
szol gál ta tá si célú esz köz rend szer mû köd te té sé re irá nyu ló
ön kor mány za ti köz fel adat át adá sá ra a hoz zá kap cso ló dó
va gyon ke ze lõi jog egy ide jû át en ge dé sé vel (a to váb bi ak -
ban együtt: va gyon ke ze lés) ke rül sor, a Ko hé zi ós Alap tá -
mo ga tás fel té te le, hogy a va gyon ke ze lõ ki vá lasz tá sá ra

a) a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV.
tör vény (a továb biak ban: Ötv.) 80/A.  § (4) be kez dé se sze -
rint, nyílt pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sá val,

b) más he lyi ön kor mány zat vagy he lyi ön kor mány za -
tok tár su lá sa (ide ért ve a több cé lú kis tér sé gi tár su lást is) ki -
je lö lé sé vel, vagy

c) a ked vez mé nye zett ön kor mány zat (ön kor mány za -
tok) ki zá ró la gos tu laj do ná ban álló gaz da sá gi tár sa ság,
köz hasz nú tár sa ság ki je lö lé sé vel, a ki zá ró la gos ön kor -
mány za ti tu laj don fenn ál lá sá ig
ke rül jön sor.

(8) A (7) be kez dés sze rin ti va gyon ke ze lõi jog átenge -
désére egye bek ben az Ötv. 80/A–80/B.  §-ai, az
Áht. 105/A–105/D.  §-ai és az Áht. 108.  §-a az irány adók.

(9) A Ko hé zi ós Alap tá mo ga tás fel té te le, hogy a ked -
vez mé nye zett a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá val meg va ló su -
ló be ru há zá sok (ide ért ve a kor sze rû sí tést is) ered mé nye -
ként lét re jö võ köz szol gál ta tá si célú esz köz rend szer mû -
köd te té sé vel vagy va gyon ke ze lé sé vel együtt vég zett köz -
szol gál ta tá sok árát, hul la dék ke ze lé si köz szol gál ta tás ese -
tén a Hgt.-ben és a 242/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let -
ben, ví zi köz mû vek mû köd te té se ese tén az árak meg ál la pí -
tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII. tör vény ben meg ha tá ro -
zott ke re tek kö zött – a köz szol gál ta tó szak mai ja vas la ta it
is figye lembe véve – úgy ál la pít sa meg, hogy az (leg alább
az el szá molt ér ték csök ke nés nek meg fe le lõ összeg ben, a
min den ko ri inf lá ci ós ha tá sok kal kor ri gál va) fe de ze tet
nyújt son a Ko hé zi ós Alap ból meg va ló su ló va gyon tár gyak
fenn tar tá sá ra, fel újí tá sá ra és új ra pót lá sá ra is.
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(10) A köz re mû kö dõ szer ve zet jo go sult a kon cesszi ós
és va gyon ke ze lé si pá lyá za to kat ér té ke lõ tes tü let be, va la -
mint az üze mel te tõ ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló köz be szer zé si
el já rás bí rá ló bi zott sá gá ba meg fi gye lõt de le gál ni.

(11) A Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá val meg va ló su ló köz -
szol gál ta tá si célú esz köz rend szer mû köd te té sé re, va gyon -
ke ze lé sé re irá nyu ló köz szol gál ta tá si, üze mel te té si, va -
gyon ke ze lé si szer zõ dé sek és/vagy – a min den kor ha tá lyos
jog sza bá lyok nak meg fe le lõ – mó do sí tá suk ér vé nyes sé gé -
hez, Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá val meg va ló su ló esz köz -
rend szer üzem be he lye zé sé tõl szá mí tott 10 évig a köz re -
mû kö dõ szer ve zet hoz zá já ru lá sa is szük sé ges.”

Záró rendelkezések

21.  §

(1) Az R. 2.  § (1) bekezdés c) pont já ban, a 25.  § (1) be -
kez dé sé ben és a 26.  § (1)–(2) be kez dé sé ben az „egy al ka -
lom mal tör té nõ el bí rá lás” szö veg rész he lyé be „sza ka szos
el bí rá lás” szö veg rész lép. Az R. 9.  § (4) be kez dés f) pont já -
ban az „egy al ka lom mal” szö veg rész he lyé be „sza ka szo -
san” szö veg rész lép.

(2) Az R. 19.  § (3) be kez dé sé ben a „(8)” be kez dés re tör -
té nõ uta lás he lyé be „(9)” be kez dés re tör té nõ uta lás lép.

(3) Ahol az R. Nem ze ti Fej lesz té si Hi va talt vagy NFH-t
em lít, azon Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök sé get, il let ve
NFÜ-t kell ér te ni.

22.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba, ren del ke zé -
se it a fo lya mat ban lévõ el já rá sok, va la mint a hatályba -
lépését köve tõen

a) in dult köz be szer zé si el já rá sok és köz be szer zé si jog -
or vos la ti eljárások,

b) be nyúj tott pro jekt elõ re ha la dá si je len té sek, egy sze -
rû sí tett pro jekt elõ re ha la dá si je len té sek és ki fi ze té si ké rel -
mek
ese té ben is al kal maz ni kell.

(2) Az R. e ren de let 18.  §-ával be ik ta tott 39/A. § (7) és
(8) be kez dé se, va la mint a (9), (10) és (11) be kez dé sé nek
va gyon ke ze lés re vo nat ko zó ré szei 2007. ja nu ár 1-jén lép -
nek ha tály ba.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
9.  §-ának (7)–(8) be kez dé se, 30.  §-ának (3) be kez dé se,
33.  §-ának (3) be kez dé se és (4) be kez dé sé nek e) pont ja ha -
tá lyát vesz ti.

Dr. Szil vá sy György s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hiva talt pénz ügy mi nisz ter

ve ze tõ mi nisz ter

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
9/2006. (X. 20.) MeHVM

rendelete

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által
adományozható kitüntetésekrõl 

és elismerésekrõl  szóló 
1/1998. (X. 28.) MeHVM  rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal ado -
má nyoz ha tó ki tün te té sek rõl és el is me ré sek rõl  szóló
1/1998. (X. 28.) MeHVM ren de let 3. §-a he lyé be a
következõ rendelkezés lép:

„3.  § Az ok le vél éven te 25 fõ ré szé re ado má nyoz ha tó.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba. Ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve -
ze tõ mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó ki tün te té sek rõl és el is -
me ré sek rõl  szóló 1/1998. (X. 28.) MeHVM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 2/2005. (V. 19.) MeHVM rendelet 2.  §-a.

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

76/2006. (X. 20.) FVM
rendelete

a termõföldre vonatkozó elõvásárlási 
és elõhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggõ

igazgatási szolgáltatási díjról  szóló 
55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel, va la -
mint a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:
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1.  §

A ter mõ föld re vo nat ko zó elõ vá sár lá si és elõ ha szon bér -
le ti jog gya kor lá sá val össze füg gõ igaz ga tá si szol gál ta tá si
díj ról  szóló 55/2006. (VII. 27.) FVM ren de let 3.  § (2) be -
kez dé se he lyé be az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A díj fi ze té si kö te le zett sé get pos tai kész pénz-át uta -
lá si meg bí zás sal vagy ban ki át uta lá si meg bí zás sal kell tel -
je sí te ni a te le pü lé si ön kor mány zat (a fõ vá ros ban a fõ vá ro si 
ke rü le ti ön kor mány zat) e ren de let mel lék le te sze rin ti
szám la szá má ra. A díj le ró ha tó a pol gár mes te ri hi va tal
jegy zõ je vagy a kör jegy zõ elõtt is az aján lat be nyúj tá sá val
egy ide jû leg. Azo no sí tó adat ként az át uta lás kor vagy a
kész pénz be fi ze té se kor meg kell je löl ni a díj fi ze tés re kö te -
le zett ne vét, a ter mõ föld fek vé se sze rin ti te le pü lés ne vét és 
a hely raj zi szá mot.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
59/2006. (X. 20.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bá lyok alkot mány elle -
nességének, nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé sé nek utó la -
gos meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vá nyok és al kot mány jo -
gi pa nasz tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja:
Az Al kot mány 70/E.  §-a alap ján a szo ci á lis biz ton ság -

hoz való jog meg va ló sí tá sa meg kö ve te li, hogy a szo ci á lis
el lá tás for má i nak mû köd te té sé ben je lent ke zõ kü lön bö zõ -
sé gek ne aka dá lyoz zák a szo ci á lis el lá tá si rend szer egé sze
ré vén az em be ri élet és mél tó ság vé del mé hez szük sé ges
meg él he té si mi ni mum ál la mi biz to sí tá sát. Az ál lam a szo -

ciális el lá tá si rend sze rek egé sze út ján kö te les az em be ri lét
alap ve tõ fel té te le i rõl gon dos kod ni.

2. Az Al kot mány bí ró ság a szo ci á lis igaz ga tás ról és
szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 37/A.  §
(3) be kez dés c) pont ja alkot mány elle nességének meg ál la -
pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat el -
uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a szo ci á lis igaz ga tás ról és
szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 37/A.  §
(3) be kez dés c) pont ja nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé sé -
nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít -
vá nyo kat vissza uta sít ja.

4. Az Al kot mány bí ró ság vissza uta sít ja azt az in dít -
ványt, amely arra irá nyul, hogy az Al kot mány bí ró ság
mond ja ki, nem al kal maz ha tó a szo ci á lis igaz ga tás ról és
szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 37/A.  §
(3) be kez dé se a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró sá gon meg in -
dult per ben.

Az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz két in dít vány ér ke zett,
amely a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Sztv.)
37/A.  §-a (3) be kez dé sé nek meg ha tá ro zott szö veg ré szét az 
Al kot mány 70/E.  §-ának (1) be kez dé sé vel, 70/A.  §-ának
(1) be kez dé sé vel, va la mint nem zet kö zi szer zõ dés sel el len -
té tes nek mi nõ sí tet te, s ezen az ala pon a szö veg rész meg -
sem mi sí té sé re vo nat ko zó ké rel met tar tal ma zott.

2. Az egyik in dít vá nyo zó elõ ad ta, hogy szo ci á lis se -
gély irán ti ké rel met nyúj tott be 50%-os mun ka ké pes -
ség-csök ke nés re hi vat koz va, de ké rel mét az ille té kes Pol -
gár mes te ri Hi va tal el uta sí tot ta. Az in dít vá nyo zó a ha tá ro -
zat el len bí ró ság hoz for dult. Te kin tet tel arra, hogy ko ráb -
ban vál lal ko zó ként mû kö dött, ese té ben nem jö he tett szá -
mí tás ba az Sztv. 37/A.  §-a (3) be kez dé sé ben elõ írt, a mun -
ka ügyi köz pont tal leg alább két évig fenn ál ló együtt mû kö -
dés. Az Al kot mány 70/E.  §-ának (1) be kez dé se alap ján
kér te az Sztv. 37/A.  §-a (3) be kez dé sé nek „il le tõ leg iga zol -
ja, hogy a rend sze res szo ci á lis se gély irán ti ké rel me be -
nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év ben az ille té kes mun ka ügyi
köz pont tal leg alább két év idõ tar ta mig együtt mû kö dött”
szö veg ré sze alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és a
ren del ke zés meg sem mi sí té sét. Kér te to váb bá an nak ki -
mon dá sát, hogy a tá ma dott ren del ke zés a Pes ti Köz pon ti
Ke rü le ti Bí ró sá gon 7.K.60.912/1998 szá mon in dult per -
ben nem al kal maz ha tó.
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Az in dít vá nyo zó sze rint a tá ma dott ren del ke zés el len té -
tes az Em be ri Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za tá nak 25. cik -
ké vel, va la mint a Gaz da sá gi, Szo ci á lis és Kul tu rá lis Jo gok
Nem zet kö zi Egyez ség ok má nyá nak 11. cik ké vel is; ezért
kér te a ren del ke zés nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé sé nek
meg ál la pí tá sát is. Utalt to váb bá az Al kot mány
70/A.  §-ának (1) be kez dé sé re is arra hi vat koz va, hogy a
hát rá nyos meg kü lön böz te tés vele szem ben azért áll fenn,
mert õ nem volt két évig mun ka nél kü li és ezért nem ré sze -
sül het rend sze res szo ci á lis se gély ben.

Az Al kot mány bí ró ság tá jé koz tat ta az in dít vá nyo zót,
hogy az al kot mány jo gi pa nasz be nyúj tá sá nak fel té te lei –
az in dít vány ból meg ál la pít ha tó an – még nem áll nak fenn,
ezért ké rel mét majd a fel té te lek be áll ta kor, a jog erõs ha tá -
ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon be lül nyújt sa be,
ha az al kot mány jo gi pa naszt ak kor is szük sé ges nek tart ja.
Az in dít vá nyo zó nem kül dött új be ad ványt.

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 48.  §-ának (1) be kez dé se
sze rint al kot mány jo gi pa naszt az ter jeszt het elõ, aki nek
jog sé rel me alkot mány elle nes jog sza bály al kal ma zá sa
 miatt kö vet ke zett be és egyéb jog or vos la ti le he tõ sé ge it
már ki me rí tet te, il le tõ leg más jog or vos la ti le he tõ sé ge
nincs. En nek alap ján az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze -
rint fo lya mat ban lévõ bí ró sá gi el já rás ide jén elõ ter jesz tett
in dít ványt al kot mány jo gi pa nasz ként nem le het el bí rál ni,
ha nem leg fel jebb utó la gos nor ma kont roll ra vo nat ko zó ké -
re lem ként (219/B/1992. AB vég zés, ABH 1992, 789.;
912/B/1994. AB vég zés, ABH 1995, 976, 978.). Az Al kot -
mány bí ró ság bün te tõ el já rás kö ré ben az em lí tett elv hez vi -
szo nyí tott ki vé tel ként ki mond ta, hogy a bí ró sá gi el já rást
meg elõ zõ en ho zott, nem ügy dön tõ bí ró sá gi, ha nem egyéb
kér dé sek ben ho zott ér de mi ha tá ro za tok kal szem ben he lye
le het al kot mány jo gi pa nasz nak [715/D/1994. AB ha tá ro -
zat, ABH 1997, 584, 587.; 43/1998. (X. 9.) AB ha tá ro zat,
ABH 1998, 313, 317.]. Egyéb, va la mely rész kér dést el
nem dön tõ, ha nem bí ró ság ál tal fe lül vizs gá lat ra ke rü lõ ha -
tá ro za tok ese té ben azon ban az ál ta lá nos elv ér vé nye sül,
azaz az in dít vány utó la gos nor ma kont roll ként bí rá lan dó
el.

Ma gá nak az in dít vány nak a tar tal má ból is az ál la pít ha tó
meg, hogy a ké re lem el sõd le ge sen a tá ma dott ren del ke zés
alkot mány elle nességének és nem zet kö zi szer zõ dés be üt -
kö zé sé nek meg ál la pí tá sá ra irá nyul, ezek hez ki egé szí tés -
ként já rul a sza bály al kal ma zá sá nak a meg ha tá ro zott konk -
rét bí ró sá gi ügy ben tör té nõ ki zá rá sá ra vo nat ko zó ké rés.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt
jog sza bály alkot mány elle nességének utó la gos vizsgála -
tára irá nyu ló ké re lem ként bí rál ta el.

3. A má sik in dít vá nyo zó több ké rel met ter jesz tett
elõ. Az egyik ké re lem tar tal mi lag meg egye zett az elsõ
in dít vá nyo zó ál tal elõ ter jesz tett ké rés sel. Itt azon ban
nem tör tént uta lás fo lya mat ban lévõ bí ró sá gi el já rás ra.
Az Al kot mány bí ró ság a töb bi ké re lem tõl az in dít vá nyo -
zó nak az elsõ in dít vá nyo zó é val tar tal mi lag meg egye zõ

ké ré sét el kü lö ní tet te és az elsõ in dít vány tár gyá val való
össze füg gés re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság ide ig le -
nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí -
tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü.
ha tá ro zat (ABH 2003, 2065, a továb biak ban: Ügy rend)
28.  §-a alap ján az ügye ket egye sí tet te és egy el já rás ban
bí rál ta el.

A tá ma dott sza bály az in dít vány be nyúj tá sa után meg -
vál to zott, de a sza bály ki fo gás olt tar tal ma a szö veg mó do -
sí tá sa után is meg ma radt. Az Al kot mány bí ró ság az in dít -
vá nyo kat a ha tá ro zat meg ho za ta la kor ha tá lyos sza bály
alap ján bí rál ta el (ha son ló a 137/B/1991. AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 456, 457.; a 163/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH
1993, 544, 545.; az 1425/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH
1998, 844, 845.).

II.

A ha tá ro zat el bí rá lá sá nál figye lembe vett jog sza bá lyok:

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:
„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -

tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel
 nélkül.”

„70/E.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ál lam pol gá ra i nak
jo guk van a szo ci á lis biz ton ság hoz; öreg ség, be teg ség,
rok kant ság, öz vegy ség, ár va ság és ön hi bá ju kon kí vül be -
kö vet ke zett mun ka nél kü li ség ese tén a meg él he té sük höz
szük sé ges el lá tás ra jo go sul tak.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság az el lá tás hoz való jo got a tár -
sa da lom biz to sí tás út ján és a szo ci á lis in téz mé nyek rend -
sze ré vel va ló sít ja meg.”

2. Az Sztv. ren del ke zé sei:
a) az in dít vá nyok be adá sa kor ha tá lyos szö veg:
„33.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat a meg él he té se

alap já ul szol gá ló jö ve de lem pót lá sá ra jö ve de lem pót ló tá -
mo ga tás ban ré sze sí ti azt a mun ka nél kü lit,

a) aki az Flt. alap ján mun ka nél kü li já ra dék ban ré sze -
sült, és a mun ka nél kü li já ra dék fo lyó sí tá sa idõ tar ta má nak
le jár tát köve tõen az Flt. alap ján más mun ka nél kü li el lá tás -
ra nem jo go sult, és ke re set pót ló jut ta tás ban nem ré sze sül,”

„37/A.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat rend sze res szo -
ci á lis se gélyt ál la pít meg an nak a sze mély nek, aki

a) a 18. élet évét be töl töt te, de ak tív korú és mun ka ké -
pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te, il let ve va kok sze -
mé lyi já ra dé ká ban ré sze sül,

b)
c) ak tív korú nem fog lal koz ta tott,

fel té ve, hogy meg él he té se más mó don nem biz to sí tott.
(...)
(3) Az (1) be kez dés c) pont ja al kal ma zá sá ban ak tív korú 

nem fog lal koz ta tott sze mély nek mi nõ sül az, aki a jö ve de -
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lem pót ló tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta mát ki me rí tet -
te, il le tõ leg iga zol ja, hogy a rend sze res szo ci á lis se gély
irán ti ké rel me be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év ben az ille -
té kes mun ka ügyi köz pont tal leg alább két év idõ tar ta mig
együtt mû kö dött, és ke re sõ te vé keny sé get nem foly tat, ide
nem ért ve az Sztv. 34.  § (3) be kez dés d) pont ja sze rin ti ke -
re sõ te vé keny sé get.”

b) az in dít vá nyok el bí rá lá sa kor ha tá lyos szö veg:
„37/A.  § (1) A rend sze res szo ci á lis se gély a hát rá nyos

mun ka erõ pi a ci hely ze tû ak tív korú sze mé lyek és csa lád juk 
ré szé re nyúj tott tá mo ga tás. A te le pü lé si ön kor mány zat,
2007. ja nu ár 1-jé tõl a jegy zõ rend sze res szo ci á lis se gélyt
ál la pít meg an nak az ak tív korú sze mély nek, aki

a) egész ség ká ro so dott,
b) vagy nem fog lal koz ta tott,
c)

fel té ve, hogy sa ját maga és csa lád já nak meg él he té se más
mó don nem biz to sí tott. A b) pont sze rin ti sze mély ese té -
ben a rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sá nak fel té te -
le, hogy vál lal ja a be il lesz ke dé sét se gí tõ prog ram ban való
rész vé telt.

(...)
(3) Az (1) be kez dés b) pont ja al kal ma zá sá ban nem fog -

lal koz ta tott sze mély nek mi nõ sül az, aki nek ese té ben
a) a mun ka nél kü li-já ra dék, ál lás ke re sé si-já ra dék, ál -

lás ke re sé si-se gély (a továb biak ban együtt: ál lás ke re sé si
tá mo ga tás), il le tõ leg a jö ve de lem pót ló tá mo ga tás fo lyó sí -
tá si idõ tar ta ma le járt, és ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás ban
nem ré sze sül, vagy

b) az ál lás ke re sé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sát ke re sõ te vé -
keny ség foly ta tá sa  miatt a fo lyó sí tá si idõ le jár tát megelõ -
zõen szün tet ték meg, és a ke re sõ te vé keny sé get köve tõen
az Flt. alap ján ál lás ke re sé si tá mo ga tás ra nem sze rez jo go -
sult sá got, vagy

c) a rend sze res szo ci á lis se gély irán ti ké re lem be nyúj -
tá sát meg elõ zõ két év ben a me gyei, fõ vá ro si mun ka ügyi
köz pont tal, il le tõ leg an nak ki ren delt sé gé vel (a továb biak -
ban: mun ka ügyi köz pont), vagy a la kó-, tar tóz ko dá si hely
sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat ál tal ki je lölt
szerv vel (a továb biak ban: együtt mû kö dés re ki je lölt szerv)
leg alább egy év idõ tar ta mig együtt mû kö dött, vagy

(...)
és ke re sõ te vé keny sé get nem foly tat, ide nem ért ve a te le -
pü lé si ön kor mány zat ál tal szer ve zett fog lal koz ta tást és az
al kal mi mun ka vál la lói könyv vel vég zett mun kát.”

3. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak ban:
Flt.) sza bá lyai:

a) az in dít vá nyok be adá sa kor ha tá lyos szö veg:
„24.  § A mun ka nél kü li ré szé re – az e tör vény ben meg -

ha tá ro zott fel té te lek sze rint – el lá tás ként mun ka nél kü li já -
ra dék, elõ nyug díj, nyug díj elõt ti mun ka nél kü li se gély, pá -
lya kez dõk mun ka nél kü li se gé lye, va la mint költ ség té rí tés
(a továb biak ban együtt: mun ka nél kü li el lá tás) jár.”

„25.  § (1) Mun ka nél kü li já ra dék il le ti meg azt, aki

a) mun ka nél kü li,
b) a mun ka nél kü li vé vá lá sát meg elõ zõ négy éven be lül

leg alább a 27.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott leg ki -
sebb idõ tar ta mot mun ka vi szony ban töl tött,

c) öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj -
ra nem jo go sult, to váb bá táp pénz ben nem ré sze sül,

d) mun kát akar vál lal ni, de szá má ra az ille té kes mun -
ka ügyi köz pont nem tud meg fe le lõ mun ka he lyet fel aján -
la ni, és

e) el he lyez ke dé se ér de ké ben a mun ka ügyi köz pont tal
együtt mû kö dik.”

b) az in dít vá nyok el bí rá lá sa kor ha tá lyos szö veg:
„24.  § Az ál lás ke re sõ ré szé re – az e tör vény ben meg ha -

tá ro zott fel té te lek sze rint – ál lás ke re sé si tá mo ga tás ként ál -
lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély, va la mint költ ség -
té rí tés jár.”

„44.  § (1) Vál lal ko zói já ra dék il le ti meg azt, aki
a) ál lás ke re sõ,
b) az ál lás ke re sõ vé vá lá sát meg elõ zõ négy éven be lül

leg alább 365 nap idõ tar ta mig egyé ni vál lal ko zó ként vagy
tár sas vál lal ko zó ként foly ta tott te vé keny sé get, és e te vé -
keny ség foly ta tá sa alatt vál lal ko zói já ru lék fi ze té si kö te le -
zett sé gé nek ele get tett,

c) rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ra nem jo -
go sult, to váb bá táp pénz ben nem ré sze sül,

d) mun kát akar vál lal ni, de szá má ra az ille té kes mun -
kaügyi köz pont nem tud meg fe le lõ mun ka he lyet fel aján -
la ni.”

III.

Az in dít vá nyok nem meg ala po zot tak.

1. Az in dít vá nyo zók sze rint az Al kot mány
70/E.  §-ának (1) be kez dé se alap ján min den ma gyar ál lam -
pol gárt meg il le ti a meg él he tés hez szük sé ges el lá tás hoz
való jog be teg ség és rok kant ság ese tén is. Az ál lam kö te les 
arra, hogy a tár sa da lom biz to sí tá si és a szo ci á lis in téz mé -
nyek zárt rend sze ré vel gon dos kod jék a jo go sul tak nak va -
la mi lyen for má ban és a szük sé ges mér ték ben tör té nõ el lá -
tá sá ról. A tá ma dott jog sza bály azon ban tel je sít he tet len fel -
té te le ket tá maszt a rend sze res szo ci á lis se gély nyúj tá sá -
hoz. Az in dít vá nyo zók alkot mány elle nesnek te kin tik azt a
fel té telt, amely a mun ka ügyi köz pont tal tör té nõ két éves
együtt mû kö dést ír elõ.

2. Az Al kot mány 70/E.  §-ának (1) be kez dé se ki mond -
ja, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam pol gá ra i nak jo guk
van a szo ci á lis biz ton ság hoz. Dek la rál ja to váb bá, hogy a
ma gyar ál lam pol gá rok jo go sul tak a meg él he té sük höz
szük sé ges el lá tás ra öreg ség, be teg ség, rok kant ság, öz -
vegy ség, ár va ság ese tén, va la mint ak kor, ha ön hi bá ju kon
kí vül mun ka nél kü li vé vál nak. A (2) be kez dés sze rint az el -
lá tás hoz való jo got az ál lam a tár sa da lom biz to sí tás út ján és 
a szo ci á lis in téz mé nyek rend sze ré vel va ló sít ja meg.
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3. Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 70/E.  §-át a
rend szer vál to zást köve tõen ki ala kult gaz da sá gi prob lé -
mák kal össze füg gés ben kezd te vizs gál ni. A la kás cé lú köl -
csö nök ka mat mér té ké nek meg vál toz ta tá sa ese té ben azt ál -
la pí tot ta meg, hogy az Al kot mány 70/E.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben ki mon dott szo ci á lis biz ton ság hoz való jog nem je -
len ti meg ha tá ro zott jö ve de lem fenn tar tá sát, sem pe dig az
ál lam pol gá rok ál tal egy szer el ért élet szín vo nal ál lam ál tal
tör té nõ biz to sí tá sát [32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH
1991, 146, 163.].

A rend szer vál to zás után sú lyos gon dot oko zó mun ka -
nél kü li ség  miatt meg al ko tott Flt. egyes ren del ke zé se i vel
össze füg gés ben az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány
70/E.  §-át úgy ér tel mez te, hogy az Al kot mány nak ez a sza -
bá lya az ál lam fel ada ta it ál la pít ja meg ál ta lá nos jel leg gel,
de az ál lam pol gá rok szá má ra nem ha tá roz meg jo got egy
bi zo nyos meg ha tá ro zott jö ve de lem el éré sé hez, élet szín vo -
nal fenn tar tá sá hoz. Az Flt. sze rint az ön hi bán kí vül mun -
ka nél kü li vé vált ál lam pol gá rok nak fi ze ten dõ mun ka nél -
kü li el lá tás fel té te le a ko ráb ban meg ha tá ro zott ide ig fi ze -
tett já ru lék. Et tõl a já ru lék fi ze tés tõl az Flt. ki vé tel ként
meg ha tá ro zott ese tek ben – po zi tív diszk ri mi ná ci ót meg va -
ló sít va – el te kin tett és já ra dék sze rû se gélyt ál la pí tott meg.
Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta sze rint nem sér tet te meg
az Flt. az Al kot mány 70/E.  §-át az zal, hogy ál ta lá nos jel -
leg gel nem ha tá ro zott meg mun ka nél kü li já ra dék ra való
jo go sult sá got azok szá má ra, akik a mun ka nél kü li vé vá lás
elõtt nem fi zet tek já ru lé kot (2093/B/1991. AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 546, 547–548.). Itt a mun ka nél kü li já ra dék nak 
a tár sa da lom biz to sí tá si rend szer rel össze füg gés ben tör té -
nõ ér tel me zé sé rõl van szó.

Az 1449/B/1992. AB ha tá ro zat a szo ci á lis el lá tá sok
rend sze rét meg ha tá ro zó Sztv. al kot má nyos sá gi vizs gá la tá -
nál meg is mé tel te azt az ál lás pon tot, amely sze rint az Al -
kot mány 70/E.  §-ával nem el len té tes az a sza bály, amely a
mun ka nél kü li ek szá má ra fi ze ten dõ jö ve de lem pót ló tá mo -
ga tás nyúj tá sát fel té te lek hez köti, a mun ka nél kü li ség té -
nye alap ján nem il let meg min den kit tá mo ga tás (ABH
1994, 561, 563.).

A nyug el lá tá sok ról és egyéb el lá tá sok ról  szóló jog sza -
bállyal kap cso lat ban az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy csak a rend szer vál to zás elõtt ki ala kult és sok vo nat -
ko zás ban igaz ság ta la nul mû kö dõ in téz mény vizs gá la tá ra
ke rül het sor. „Amed dig te hát az ál lam a kö te le zõ tár sa da -
lom biz to sí tást úgy mû köd te ti, il le tõ leg mû kö dé si fel té te le -
it úgy ga ran tál ja, hogy ezek nek az el vek nek, te hát nem -
csak az ún. ve gyes – biz to sí tá si és szo ci á lis ele me ket egy -
aránt szem elõtt tar tó – rend szer nek, de an nak az al kot má -
nyos kö ve tel mény nek is meg fe lel, hogy a meg él he tés hez
szük sé ges el lá tá si jo go sult sá got, mint a szo ci á lis biz ton -
ság hoz való al kot má nyos jog ne ve sí tett tar tal mi ele mét, a
nem zet gaz da ság le he tõ sé gei, az ér dek egyez te té sek ered -
mé nyei és egyéb szem pon tok alap ján biz to sít ja, ad dig az
Al kot mány 70/E.  §-ában írt al kot má nyos kö te le zett sé gé -
nek ele get tesz.” Az Al kot mány ból az eme lés mér té ké re,
nagy sá gá ra vo nat ko zó al kot má nyos kö te le zett ség nem ál -

la pít ha tó meg. Az Al kot mány 70/E.  §-át az sér te né, ha az
ál lam a nyug el lá tá so kat egy ál ta lán nem emel né vagy ese ti
szo ci á lis se gé lye zés út ján ke res né a meg ol dást, an nak el le -
né re, hogy az inf lá ció mér té ke ma gas. A nyug dí jak ér ték -
ál lan dó sá gá nak meg õr zé sé re vo nat ko zó kö te le zett sé get
azon ban az Al kot mány bí ró ság nem lát ta az Al kot mány ból
le ve zet he tõ nek [26/1993. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
1993, 196, 199, 200.].

A gaz da ság ne héz hely ze té re te kin tet tel 1995-ben meg -
ho zott in téz ke dé sek kel kap cso lat ban az Al kot mány bí ró -
ság az Al kot mány 70/E.  §-ára vo nat ko zó an a ko ráb bi gya -
kor lat ban ki ala kí tott el ve ket a kö vet ke zõk ben össze gez te: 
„az ál lam szé les körû jo go sít vá nyok kal ren del ke zik a szo -
ci á lis el lá tá so kon be lü li vál to zá sok ra, át cso por to sí tá sok ra 
és át ala kí tá sok ra a gaz da sá gi vi szo nyok függ vé nyé ben. A
vál toz ta tá sok joga azon ban nem min den kor lá to zás nél kül 
il le ti meg az ál la mot.” Az 1995. évi jog sza bá lyi vál toz ta -
tá sok elem zé sé vel az Al kot mány bí ró ság arra a kö vet kez -
te tés re ju tott, hogy – ha a vál toz ta tá sok nem üt köz nek más 
al kot má nyos jog ba vagy elv be – a jog al ko tó nak al kot má -
nyos le he tõ sé ge van arra, hogy az ál lam pol gá ri jo gon járó
szo ci á lis jut ta tást rá szo rult ság alap ján nyúj tott el lá tás sá
ala kít sa át. A vál toz ta tás kö vet kez té ben azon ban a szo ci á -
lis el lá tás mér té ke egé szé ben nem csök ken het az Al kot -
mány 70/E.  §-a alap ján meg kö ve tel he tõ mi ni má lis szint
alá [43/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 188,
192.].

A szo ci á lis el lá tá sok Sztv.-ben meg ha tá ro zott egyes
sza bá lya i val kap cso lat ban az Al kot mány bí ró ság a
32/1998. (VI. 25.) AB ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 1.
pont já ban al kot má nyos kö ve tel mény ként ál la pí tot ta meg a 
szo ci á lis el lá tás mi ni má lis szint jét: „az Al kot mány
70/E.  §-ában meg ha tá ro zott szo ci á lis biz ton ság hoz való
jog a szo ci á lis el lá tá sok összes sé ge ál tal nyúj tan dó olyan
meg él he té si mi ni mum ál la mi biz to sí tá sát tar tal maz za,
amely el en ged he tet len az em be ri mél tó ság hoz való jog
meg va ló su lá sá hoz” (ABH 1998, 251.).

Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 70/E.  §-át ér tel me -
zõ 42/2000. (XI. 8.) AB ha tá ro za tá nak ren del ke zõ ré szé -
ben a ko ráb bi gya kor lat ra ala pít va a kö vet ke zõ, a je len eset 
meg íté lé se szem pont já ból irány adó meg ál la pí tá so kat tet te:

– az Al kot mány 70/E.  §-ának (1) be kez dé se a szo ci á lis
biz ton ság hoz való jog ki mon dá sá val a szo ci á lis el lá tá sok
összes sé ge ál tal nyúj tott meg él he té si mi ni mum nak az ál la -
mi biz to sí tá sát ál la pít ja meg,

– a meg él he té si mi ni mu mot biz to sí tó szo ci á lis el lá tá -
sok rend sze ré nek ki ala kí tá sa kor alap ve tõ al kot má nyi kö -
ve tel mény az em be ri élet és mél tó ság vé del me, en nek
meg fele lõen az ál lam kö te les az em be ri lét alap ve tõ fel té -
te le i rõl gon dos kod ni,

– a meg él he té si mi ni mum ga ran tá lá sá ból konk rét rész -
jo gok, mint al kot má nyos alap jo gok nem ve zet he tõk le,

– az Al kot mány 70/E.  §-ának (2) be kez dé se alap ján az
ál lam kö te les az ál lam pol gá rok meg él he té sé hez szük sé ges 
el lá tás ra való jo gá nak re a li zá lá sa ér de ké ben tár sa da lom -
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biz to sí tá si és szo ci á lis in téz mé nyi rend szert lét re hoz ni,
fenn tar ta ni és mû köd tet ni (ABH 2000, 329.).

Az Al kot mány 70/E.  §-át ér tel me zõ ha tá ro zat az in do -
ko lás ban ki emel te, hogy a szo ci á lis biz ton ság alap jo gá nál
az al kot má nyos sá gi mér ce az el lá tás mi ni má lis mér té ké -
nek meg ha tá ro zá sá val konk rét tá vált: „a szo ci á lis in téz -
mény rend szer ke re té ben nyúj tan dó el lá tás nak olyan mi ni -
mu mot kell nyúj ta nia, hogy az biz to sít sa az em be ri mél tó -
ság hoz való jog meg va ló su lá sát. Az ezt a mi ni mu mot el
nem érõ mér té kû szol gál ta tás ese té ben a szo ci á lis biz ton -
ság hoz való jog ér vé nye sü lé sé rõl nem le het be szél ni”
(ABH 2000, 329, 334.).

4. Az Sztv.-nek az in dít vá nyo zók ál tal tá ma dott sza bá -
lya olyan szo ci á lis se gély rõl szól, ame lyet el sõd le ge sen
ak tív korú mun ka nél kü li nek le het fo lyó sí ta ni. A se gély
nyúj tá sá nak ki fo gás olt fel té te le az, hogy a se gély re vo nat -
ko zó ké re lem be adá sát meg elõ zõ en a ké rel me zõ meg ha tá -
ro zott ide ig együtt mû köd jön a mun ka ügyi szer vek kel. Ez
a fel té tel az in dít vá nyo zók sze rint le he tet len né te szi az
egyé ni vál lal ko zók se gély ben ré sze sü lé sét. Az in dít vá -
nyok el bí rá lá sa szük sé ges sé te szi az Sztv.-nek az Flt.-vel
össze füg gés ben álló sza bá lyo zá si rend sze re megvizsgá -
lását.

a) Az Sztv. 25.  §-ának (1) be kez dé se sze rint pénz be li
szo ci á lis jut ta tás nyújt ha tó az arra jo go sult nak jö ve del me
ki egé szí té sé re vagy pót lá sá ra.

Az Sztv. 1993-ban szo ro san kap cso ló dott a mun ka nél -
kü li ség kö vet kez mé nye i nek csök ken té sé re meg al ko tott
Flt. meg ol dá sa i hoz. En nek meg fele lõen az Sztv.
25.  §-ának (3) be kez dé se a te le pü lé si ön kor mány za tok ál -
tal nyúj tan dó pénz be li szo ci á lis jut ta tá sok faj tái kö zött
sze re pel tet te a mun ka nél kü li ek jö ve de lem pót ló támoga -
tását.

Az Sztv. sza bá lyo zá sa arra épült, hogy a mun ka nél kü li
az Flt. alap ján meg ha tá ro zott ide ig mun ka nél kü li já ra dék -
ban ré sze sül, ezt köve tõen az Sztv. 33.  §-ának (1) bekez -
dése sze rint a mun ka nél kü li ek jö ve de lem pót ló támoga -
tását kap ja.

Ezt a rend szert vál toz tat ta meg a szo ci á lis igaz ga tás ról
és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 1996. évi CXXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Sztvm.). A kri ti kus gaz da sá gi hely zet  miatt le rö vi dült
a mun ka nél kü li já ra dék fo lyó sí tá sá nak idõ sza ka, mó do sult 
a mun ka nél kü li ek jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sá nak sza bá -
lya és be ve ze tés re ke rült a rend sze res szo ci á lis se gély. Ab -
ban az eset ben, ha va la ki a mun ka nél kü li ek jö ve de lem pót -
ló tá mo ga tá sá nak nyúj tá sá ra meg sza bott idõ tar tam alatt
nem tu dott mun kát kap ni, ak kor jö he tett szá mí tás ba az
Sztv. 37/A.  §-a alap ján a rend sze res szo ci á lis se gély fo lyó -
sí tá sa. En nek fel té te le volt az, hogy a se gélyt kérõ sze mély
már mun ka nél kü li vé vá lá sá tól kezd ve az Flt.-ben és az
Sztv.-ben meg ha tá ro zott mó don mû köd jön együtt az ille -
té kes mun ka ügyi köz pont tal, te gyen lé pé se ket a mun ka -
nél kü li ál la pot meg szün te té se ér de ké ben.

Az Sztv. sza bá lyo zá sa nem a vál lal ko zók mun ka nél kü -
li vé vá lá sá nak ese te i re ké szült. Az Sztv.-nek az Or szág -
gyû lés elé ter jesz tett ja vas la tá hoz fû zött ál ta lá nos in do ko -
lás rá mu ta tott, hogy köz vet le nül a rend szer vál to zást kö ve -
tõ idõ szak ban nö vek võ mun ka nél kü li ség gel, egy ko ráb bi
rend szer ben ki ala kult tár sa da lom biz to sí tás sal és az eze ket
ki egé szí tõ, ki épí ten dõ szo ci ál po li ti ká val kel lett szá mol ni.
A szük ség in téz ke dé se ket be ve ze tõ Sztvm. ja vas la tá nak in -
do ko lá sa sze rint pe dig a mun ka nél kü li ek jö ve de lem pót ló
tá mo ga tá sa fo lyó sí tá si idõ tar ta má nak le rö vi dí té se  miatt
1997-ben mint egy 35 ezer sze mély nem ka pott to vább tá -
mo ga tást és ezek nek az em be rek nek a meg él he té sé rõl kel -
lett gon dos kod ni a szo ci á lis el lá tó rend szer ke re té ben a te -
le pü lé si ön kor mány za tok ál tal nyúj tott rend sze res szo ci á -
lis se géllyel.

Az Sztvm.-nek a sza bá lya a fen ti ek sze rint a mun ka nél -
kü li ek jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sek re te kin tet tel ha tá roz ta meg a rend sze res szo ci á lis se -
gély fel té te le it, nem vet te figye lembe a mun ka nél kü li vé
váló vál lal ko zó kat. E vál lal ko zók ese té ben csak az Sztv.
7.  §-a jö he tett szá mí tás ba, amely sze rint az éle tet, tes ti ép -
sé get ve szé lyez te tõ hely zet ben a rá szo ru ló nak a te le pü lé si
ön kor mány zat kö te les – egye bek mel lett – át me ne ti se -
gélyt adni.

b) 2004-ben és 2005-ben meg vál toz tak az Flt. sza bá -
lyai. A vál to zá sok ke re té ben új sza bá lyo kat al kot tak a vál -
lal ko zók ra is. Az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség -
ve té si be fi ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2004. évi CI. tör vény 250.  §-a ki ter jesz tet te az egyé ni és a
tár sas vál lal ko zók ra is a mun ka nél kü li el lá tá so kat; az ál -
lás ke re sõ vál lal ko zók meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett –
így meg ha tá ro zott ide ig elõ ze tesen fi ze tett vál lal ko zói já -
ru lék ese té ben – vál lal ko zói já ra dé kot kap hat nak. Ezek a
sza bá lyok is elõ ír ják az ille té kes mun ka ügyi köz pont tal
való együtt mû kö dést.

Az egyes szo ci á lis tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2004. évi CXXXVI. tör vény töb bek kö zött meg vál -
toz tat ta a rend sze res szo ci á lis se gé lye zés fel té te le it is. Az
új sza bá lyok is elõ ír ják azon ban az ille té kes mun ka ügyi
köz pont tal való együtt mû kö dés fel té te lét. A szo ci á lis tá -
mo ga tá sok rend sze ré ben nem ki zárt azon ban az, hogy a
vál lal ko zó a vál lal ko zói já ra dék ké ré se elõtt már kap cso -
lat ban áll a mun ka ügyi köz pont tal (Flt. 17.  §-a alap ján pá -
lyá za ti úton tá mo ga tást nyer vál lal ko zás in dí tá sá hoz, vál -
lal ko zás hoz való csat la ko zás hoz, Flt. 44–46.  §-a alap ján
vál lal ko zói já ra dék ban ré sze sü lés ke re té ben).

5. A tá ma dott jog sza bály a fen ti ek sze rint nem el len té -
tes az Al kot mány 70/E.  §-ával. Az Al kot mány bí ró ság a
mun ka nél kü li ek jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sá val kap cso lat -
ban már meg ál la pí tot ta, hogy az Al kot mány 70/E.  §-a
alap ján nem áll fenn a tá mo ga tás ra való jog pusz tán a mun -
ka nél kü li ség té nye kö vet kez té ben. A jog sza bály a jö ve de -
lem pót ló tá mo ga tás fel té te le it – az Al kot mány ke re tei kö -
zött – sza ba don meg ha tá roz hat ja; ez a tá mo ga tá si mód
nem ki zá ró la gos esz köz, ha nem csak egyi ke az el lá tás hoz
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való jog meg va ló sí tá sát szol gá ló in téz mé nyek nek
(1449/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 561, 563.). A
32/1998. (VI. 25.) AB ha tá ro zat pe dig az Sztv. 37/A.  §-át – 
bár más al kot má nyos össze füg gés ben – vizs gál va azt is
meg ál la pí tot ta, hogy nem alkot mány elle nes a szo ci á lis se -
gély ben ré sze sü lõk ré szé re an nak elõ írása, hogy kö te le sek
együtt mû köd ni a mun ka erõ-gaz dál ko dás szer ve i vel (ABH 
1998, 251, 255.).

A vizs gá lat szem pont já ból a mun ka nél kü li ek jö ve de -
lem pót ló tá mo ga tá sá val azo nos ter mé sze tû a rend sze res
szo ci á lis se gé lye zés. Az Al kot mány bí ró ság hi vat ko zott
ha tá ro za ta i nak meg ál la pí tá sai vo nat koz nak te hát a szo ci á -
lis se gé lye zés re, és en nek ke re tén be lül a vál lal ko zók ré -
szé re nyúj tott rend sze res szo ci á lis se gély re is. Itt sem az
el lá tás hoz való jog meg va ló sí tá sá nak ki zá ró la gos esz kö -
zé rõl van szó és a tá mo ga tás tör vény ben meg ha tá ro zott
fel té te lei sem el len té te sek az Al kot mány 70/E.  §-ának
(1) be kez dé sé vel.

A fen ti ek alap ján az Sztv. 37/A.  § (3) be kez dés tá ma dott 
c) pont já nak az Al kot mány 70/E.  §-a (1) be kez dé sé re te -
kin tet tel fenn ál ló alkot mány elle nessége meg ál la pí tá sá ra
és meg sem mi sí té sé re vo nat ko zó in dít vá nyo kat el kel lett
uta sí ta ni.

6. Az in dít vá nyo zók a tá ma dott sza bályt el len té tes nek
tar tot ták az Al kot mány 70/A.  §-ának (1) be kez dé sé vel is.

Az Al kot mány 70/A.  §-ának (1) be kez dé se az ál lam pol -
gá ri jo gok te kin te té ben tilt ja a hát rá nyos meg kü lön böz te -
tést. A 9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat ban az Al kot mány bí -
ró ság a meg kü lön böz te tés ti lal mát úgy ér tel mez te, hogy a
jog nak min den kit egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként kell ke -
zel nie (ABH 1990, 46, 48.). A min den ko ri sza bá lyo zás tár -
gyi és ala nyi össze füg gé sé ben kell meg vizs gál ni, hogy a
meg kü lön böz te tés az al kot má nyos ha tá rok kö zött ma -
radt-e. Az egyen lõ ség nek az adott tény ál lás lé nye ges ele -
mé re néz ve kell fenn áll nia. A meg kü lön böz te tés ti lal má ba
üt kö zik, ha adott sza bá lyo zá si kon cep ci ón be lül el té rõ sza -
bá lyo zás vo nat ko zik va la me lyik cso port ra [21/1990.
(X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73, 77, 78.]. Az Al kot -
mány bí ró ság alkot mány elle nes meg kü lön böz te tést ál la pít
meg ab ban az eset ben, amely ben jog sza bály a sza bá lyo zás
szem pont já ból azo nos cso port ba tar to zó jog ala nyok kö -
zött anél kül tesz kü lönb sé get, hogy en nek al kot má nyos in -
do ka vol na (191/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 592,
593.). Az Al kot mány 70/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben ki -
mon dott meg kü lön böz te té si ti la lom nem csak az alap ve tõ
jo gok te kin te té ben áll fenn, ha nem egyéb jo gok ra vo nat -
ko zó an is [61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
280, 281.]. Az alap ve tõ jo gok ese té ben je lent ke zõ diszk ri -
mi ná ci ó nál az Al kot mány bí ró ság a szük sé ges ség és az ará -
nyos ság szem pont jai alap ján bí rál ja el a jog sza bályt. Ha
nem alap ve tõ jog ról van szó, ak kor az Al kot mány bí ró ság
olyan eset ben te kin ti alkot mány elle nesnek a meg kü lön -
böz te tést, amely ben a meg kü lön böz te tés nek nincs éssze rû
in do ka, ön ké nyes [30/1997. (IV. 28.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 130, 139, 140.].

A je len eset ben a mun ka nél kü li ek jö ve de lem pót ló tá -
mo ga tá sá ról van szó, ami nem alap ve tõ jog. Azt kell te hát
meg vizs gál ni, hogy a vál lal ko zók ra vo nat ko zó an van-e el -
té rõ sza bá lyo zás az Sztv.-ben, és ha meg ál la pít ha tó el té -
rés, ak kor van-e en nek éssze rû in do ka.

Az Sztv. sza bá lya i nak al kot má nyos sá gi vizs gá la ta so -
rán az 1449/B/1992. AB ha tá ro zat már meg ál la pí tot ta,
hogy a szo ci á lis tá mo ga tá sok meg ha tá ro zá sá nál kü lön fé le
jogi, fog lal koz ta tás po li ti kai, il le tõ leg gaz da sá gi in do kú
kor lá tok ta lál ha tók. A szak mai ala pon álló kor lá to zá sok
nem te kint he tõk diszk ri mi na tív jel le gû ek nek (ABH 1994,
561, 564.).

Az Sztv. tá ma dott sza bá lya nem tesz kü lönb sé get a vál -
lal ko zó ból és egyéb mun ka vál la ló ból lett mun ka nél kü li ek
kö zött. A sza bály al kal ma zá sá nál ész lel he tõ kü lönb ség az
Flt.-ben ta lál ha tó elõz mé nyek bõl, az el té rõ szo ci á lis jut ta -
tá sok ból kö vet ke zik. Az Flt. sza bá lya i ból szár ma zó el té rés 
azon ban azért áll fenn, mert nem azo nos a vál lal ko zók jogi
és gaz da sá gi hely ze te az egyéb mun ka vál la ló ké val, nem
azo nos cso port ról van te hát szó a sza bá lyo zás nál. En nek
meg fele lõen nem ál la pít ha tó meg az alkot mány elle nes
meg kü lön böz te tés.

A fen ti ek alap ján az Sztv. 37/A.  § (3) be kez dés tá ma dott 
c) pont já nak az Al kot mány 70/A.  §-a (1) be kez dé sé re te -
kin tet tel fenn ál ló alkot mány elle nessége meg ál la pí tá sá ra
és meg sem mi sí té sé re vo nat ko zó in dít vá nyo kat el kel lett
uta sí ta ni.

7. A szo ci á lis el lá tá sok rend sze ré be tar to zó egyes el lá -
tá si for mák sza bá lya i nak meg ha tá ro zá sá nál és e sza bá lyok 
al kal ma zá sá nál kü lön bö zõ fog lal koz ta tás po li ti kai, gaz da -
sá gi, jogi szem pon tok ér vé nye sül nek. Az egyes el lá tá si
for mák mû köd te té se a nem zet gaz da ság tel je sí tõ ké pes sé -
gé tõl függ. Az Al kot mány 70/E.  §-ának (1) be kez dé sé vel
az egyes el lá tá si for mák te kin te té ben je lent ke zõ el té ré sek
mind ad dig nem el len té te sek, amíg az el té rõ for mák rend -
sze re ré vén meg va ló sul a szo ci á lis biz ton ság hoz való jog.
Az Al kot mány bí ró ság a 32/1998. (VI. 25.) AB ha tá ro zat -
ban már ki mond ta, hogy e jog az em be ri élet és mél tó ság
vé del mé hez szük sé ges meg él he té si mi ni mum ál la mi biz -
to sí tá sa ré vén va ló sul hat meg (ABH 1998, 251.). Az egyes 
el lá tá si for mák kü lön bö zõ sé gé tõl füg get le nül az el lá tá sok
rend sze ré nek egé sze ré vén az ál lam nak a 42/2000. (XI. 8.)
AB ha tá ro zat sze rint fenn áll az a kö te les sé ge, hogy az em -
be ri lét alap ve tõ fel té te le i rõl gon dos kod jék (ABH 2000,
329.).

Az ál lam kö te les sé ge az Al kot mány 70/E.  §-a alap ján
áll fenn. Ez az ér tel me zés fe lel meg a Ma gyar Köz tár sa ság
nem zet kö zi kö te le zett sé ge i nek is. Az ENSZ Köz gyû lé se
XXI. ülés sza kán, 1966. de cem ber 16-án el fo ga dott, az
1976. évi 9. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett Gaz da sá -
gi, Szo ci á lis és Kul tu rá lis Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok -
má nyá nak 9. cik ke sze rint a ré szes ál la mok el is me rik,
hogy min den ki nek joga van a szo ci á lis biz ton ság ra. A
11. cikk sze rint pe dig a ré szes ál la mok el is me rik min den -
ki nek a jo gát arra, hogy ne éhez zék. Az 1999. évi C. tör -
vénnyel ki hir de tett Eu ró pai Szo ci á lis Kar ta 13. cik ke sze -
rint a szer zõ dõ ál la mok kö te le zett sé get vál lal nak arra,
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hogy min den ki olyan se gít sé get kap jon, amely maga és
csa lád ja nél kü lö zé sé nek meg elõ zé sé hez, meg szün te té sé -
hez szük sé ges.

Mind er re te kin tet tel mond ta ki az Al kot mány bí ró ság a
ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé ben az al kot má nyos kö ve tel -
ményt.

IV.

1. Az in dít vá nyo zók az Sztv. tá ma dott sza bá lyá nak
meg sem mi sí té sét azon az ala pon is kér ték, hogy a sza bály
el len té tes nem zet kö zi szer zõ dés ben vál lalt kötelezett -
séggel.

Az Abtv. 21.  §-ának (3) be kez dé se sze rint jog sza bály
nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé sé nek vizs gá la tát csak
meg ha tá ro zott sze mé lyek ja va sol hat ják. Az in dít vá nyo zók 
nem tar toz nak az Abtv.-ben meg ha tá ro zott jo go sul tak
közé. Ezért az Al kot mány bí ró ság a vo nat ko zó in dít vá nyo -
kat az Ügy rend 29.  §-ának c) pont ja alap ján vissza -
utasította.

2. Az egyik in dít vá nyo zó azt is kér te, hogy az Al kot -
mány bí ró ság mond ja ki, a tá ma dott sza bály nem al kal maz -
ha tó a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró sá gon 7.K.60.912/1998 
szá mon in dult per ben. A fo lya mat ban lévõ bí ró sá gi el já rás
ide jén elõ ter jesz tett in dít ványt al kot mány jo gi pa nasz ként
nem le het el bí rál ni, ha nem utó la gos nor ma kont roll ra vo -
nat ko zó ké re lem nek le het te kin te ni (219/B/1992. AB vég -
zés, ABH 1992, 789.; 912/B/1994. AB vég zés, ABH 1995, 
976, 978.). Az in dít vány tar tal ma az utó la gos nor ma kont -
roll ként tör té nõ el bí rá lás ra ala pot adott. Ezért az Al kot -
mány bí ró ság az al kot má nyos sá gi vizs gá la tot en nek meg -
fele lõen vé gez te el. Az al kot mány jo gi pa nasz ként elõ ter -
jesz tett ké rel met pe dig az Al kot mány bí ró ság az Ügy rend
29.  §-ának e) pont ja alap ján vissza uta sí tot ta.

A ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té -
te lét az Al kot mány bí ró ság az ügy je len tõ sé gé re te kin tet tel
ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k .,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Er dei Ár pád s. k., Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 820/B/1998.

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

A Köztársasági Elnök
173/2006. (X. 20.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48. § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi LXVI.
tör vény 4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz té sé re

le mon dá sá ra te kin tet tel

Ko vács né dr. No vák Évát 2007. ja nu ár 31-ei ha tállyal,

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mé re

dr. Szom bath Ti bort 2007. áp ri lis 29-ei ha tállyal 

bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Áb ra hám Pé ter La jost,
dr. Benke Zsu zsan nát,
dr. Bóka Má ri át,
Héj jas né dr. Kor bély Zsu zsan nát,
dr. Hor váth Di á na Edi tet,
dr. Iszály Györ gyöt,
dr. Ka á li Évát,
dr. Ko bo lák Ist vánt,
dr. Pan kasz Ani tát,
dr. Pá koz di Zol tán Ru dol fot,
dr. Saj ben Ár pád Zol tánt és
dr. Sza layné dr. Ko va lecz Tün dét 2006. no vem ber

1. nap já tól

ha tá ro zat lan idõ tar tam ra bí ró vá,

dr. Buj bá czi Il di kót,
dr. Hol ló Ani kót,
dr. Hu dák Hed vig Hen ri et tet,
dr. Ko csár né dr. Ju hász Ani tát és
dr. Kuk la An ge li ka Eri kát a 2006. no vem ber 1. nap já tól

2009. ok tó ber 31. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá 

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 11.

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

KEH ügy szám: IV-1/4586-0/2006.
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A Köztársasági Elnök
174/2006. (X. 20.) KE

határozata

bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48. § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi LXVI.
tör vény 4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Tanács elõterjesztésére

dr. Ábry Ba lázst,
dr. Be nyó Il di kót,
dr. Lu kács Mó ni ka Esz tert,
dr. Var ga Éva Csil lát és
dr. Vá rai-Je ges Ad ri ennt a 2006. novem ber 1. nap já tól

2009. ok tó ber 31. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá ki ne -
ve zem.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 17.

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

KEH ügy szám: IV-1/4710-0/2006.

A Köztársasági Elnök
175/2006. (X. 20.) KE

határozata

altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Ko vács 
Ta más al tá bor nagy szol gá la ti vi szo nyát 2006. ok tó ber
9-én meg szün te tem és 2006. ok tó ber 10-ei ha tállyal nyug -
ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 9.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ok tó ber 12.

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

KEH ügy szám: V-5/4610/2006.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
548/2006. (X. 17.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va, a Bát ki-Fa ze kas Zol tán ál tal a Ma gyar Füg get len sé gi
Párt (6792 Zsom bó, Ko dály u. 35.) kép vi se le té ben be nyúj -
tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ
ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban, meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
 Alkotmánybírósághoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

A Ma gyar Füg get len sé gi Párt kép vi se le té ben el jár va
Bát ki-Fa ze kas Zol tán 2006. szep tem ber 20-án or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta -
pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
 Választási Bi zott ság hoz. Az aláírásgyûjtõ íven a követ -
kezõ kérdés szerepel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ki -
lép jen a NA TO-ból, egy út tal ki nyil vá nít sa ka to nai sem le -
ges sé gét?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ ív a jog sza bály ban meg ha tá ro zott for mai
kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, azon ban az azon sze rep lõ
kér dés nem fe lel meg a tör vényi követelményeknek.

Az Al kot mány 28/C.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja
sze rint nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni ha tá lyos
nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé gek rõl, il let ve
az e kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó tör vények tar tal má ról.
A Ma gyar Köz tár sa ság nak az Észak-at lan ti Szer zõ dés hez
tör té nõ csat la ko zá sá ról és a Szer zõ dés szö ve gé nek ki hir -
de té sé rõl az 1999. évi I. tör vény ren del ke zik, ezért a kez -
de mé nye zõ ál tal a nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dés az 
Al kot mány fen ti ren del ke zé sé be üt kö zik.

A kez de mé nye zés ben fog lalt kér dés sér ti to váb bá az or -
szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér tel mû sé gi kö ve tel ményt,
ugyan is két kü lön meg vá la szo lan dó kér dést szer kesz tett
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egy mon dat ba. A fen ti ek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bizottság az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  §-a (5) be kez dé sé nek
b) pont ján, az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé -
sén, a 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a jog or vos lat ról
való tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § 
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek
sor szá mát te szi köz zé:

432210C

763405C

684873A

618546E

767825A

196839G

093680C

895836E

790594D

260965E

043563D

288157C

411255G

196242D

920454F

403216C

357438F

185182C

752923F

717846E

530364D

580308F

084836B

253017B

298847B

165932C

383569F

644346E

164895A

029970F

943359C

075165B

706718D

738016B

445024E

538761E

057767B

811361D

914143F

835098A

346357D

606994A

138864D

566017F

275617C

992955C

250995E

797554G

568523F

780753C

734978D

699819A

254286C

310192F

726256E

198946E

887723A

667633F

904471B

777197E

735830A

751512B

784308D

718862F

500709A

063857D

583654A

748280C

449694G

601155D

952881A

411647B

281459D

450863E

524437C

266591D

679230C

141224D
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771238F

986970C

719560A

059421G

222413C

887669F

768238C

335580D

885850C

786167E

523856A

942334F

075410D

858398B

774416A

047383F

447822D

346807D

647075D

127118E

552317C

240113E

067035B

903231A

235440F

722367B

730808C

822327B

160585D

637982C

563683D

132700F

629005E

002276G

399631F

152345B

347964D

081764G

365038E

302757B

476180G

255700F

446323B

648181D

756056D

005217G

751157F

442661E

001176G

773316A

117688D

776737E

818031E

305173E

309613F

191923B

957829C

153169C

158418F

758033A

135755B

128687E

157699B

036632F

032424D

642404E

317893B

078798B

405163D

917606E

552620F

986408C

693632F

448390E

237178A

521839F

674075B

040197G

381794C

666410C

449588F

896408A

287961D

047330F

977283D

041317F

998312E

892165A

852297F

667872D

587908C

311090D

894337E

659933B

312063D

771375A

471061A

310496A

823749F

517025E
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620381C

602055A

670306F

751568C

196566A

291106C

146088D

377924F

107637D

645858C

629027D

676401D

152823D

635525B

692017E

786242E

403564A

210574B

445523D

395602B

761240B

712930D

000188F

591750C

471346D

655275D

718072G

Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

deletek, irányelvek, határozatok.

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

M E G R E N D E L Õ L A P

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

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

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

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

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

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

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

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

HU ISSN 0076—2407

06.3304 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) lehet-
séges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668, 321-5275).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év

Jogtanácsadó 6 804 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.




