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II. rész JOGSZABÁLYOK
Törvények
2006. évi CV.
törvény
a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló
1997. évi LVIII. törvény módosításáról*
1. § A gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi
LVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § E törvény hatálya a természetes és jogi személynek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak – ideértve a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepét is – (a továbbiakban együtt: vállalkozás) reklámozóként, reklámszolgáltatóként vagy reklám
közzétevõként végzett gazdasági reklámtevékenységére,
valamint a szponzorálásra terjed ki.”
2. § A Grtv. 2. §-a a következõ x) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„x) Szponzorálás: minden olyan hozzájárulás valamely
rendezvényhez, tevékenységhez, továbbá – rendezvénnyel
vagy tevékenységgel összefüggésben – valamely személy
számára, amelynek célja, illetve közvetlen vagy közvetett
hatása valamely áru vásárlásának vagy igénybevételének
ösztönzése.”
3. § A Grtv. 13. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem nyújtható szponzorálás dohányárura vonatkozóan olyan rendezvényhez, illetve tevékenységhez, amely
az Európai Gazdasági Térség több államát érinti vagy
azokban zajlik, vagy más módon határokon átnyúló hatással rendelkezik.”
4. § A Grtv. 14. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 13. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések
megsértéséért a szponzorálást nyújtó és a szponzorálást elfogadó vállalkozás egyaránt felelõs.”
5. § A Grtv. 16. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A tiltott szponzorálás miatti reklámfelügyeleti eljárást ügyfélként kezdeményezni jogosultak az egészségvédelemmel összefüggõ feladatokat ellátó közigazgatási

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. november 27-i ülésnapján fogadta el.
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szervek és a nemdohányzók védelmét ellátó társadalmi
szervezetek is.”
6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 30. napon lép
hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen nyújtott szponzorálásra kell alkalmazni.
(2) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi
LVIII. törvény módosításáról szóló 2001. évi I. törvény
15. §-ának (4) és (5) bekezdése, valamint 16. §-ának
(3) bekezdése, továbbá
b) a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi
LVIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXVII.
törvény 8. §-a.
(3) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Grtv. 14. §-ának (1) bekezdésében a „(3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3)–(4) bekezdésben” szöveg,
b) a Grtv. 15. §-a (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésben” szöveg, az
„a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezések” szövegrész helyébe az „a gazdasági reklámtevékenységre, továbbá a tiltott szponzorálásra vonatkozó rendelkezések” szöveg, az „e rendelkezések megsértése miatti
eljárásokat” szövegrész helyébe az „e rendelkezések megsértése miatti eljárásokat (a továbbiakban együtt: reklámfelügyeleti eljárás)” szöveg,
c) a Grtv. 16. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában a
„gazdasági reklámtevékenységre” szövegrész helyébe a
„gazdasági reklámtevékenységre vagy a tiltott szponzorálásra” szöveg,
d) a Grtv. 16. §-a (4) bekezdésének elsõ mondatában a
„reklám közzétételét” szövegrész helyébe a „reklám közzétételét, illetve a tiltott szponzorálást megvalósító rendezvény vagy tevékenység befejeztét” szöveg,
e) a Grtv. 17. §-ának (2) bekezdésében a „15. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „15. § (3) bekezdése” szöveg,
f) a Grtv. 18. §-ának (1) bekezdésében a „reklám jogsértõ voltát” szövegrész helyébe a „reklám jogsértõ voltát
vagy a tiltott szponzorálást (a továbbiakban együtt: jogsértés)” szöveg lép.
7. § Ez a törvény a tagállamok dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésérõl szóló,
2003. május 26-i 2003/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke c) pontjának, 5. cikke (1) bekezdésének és 7. cikkének való megfelelést szolgálja.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2006. évi CVI.
törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról*

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény módosítása
1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 9. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § A 62. életév betöltését megelõzõen elõrehozott
öregségi nyugdíjra jogosult
a) az a nõ, aki az 57. életévét betöltötte,
b) az a férfi, aki a 60. életévét betöltötte,
feltéve, hogy legalább 38 év szolgálati idõt szerzett, és
a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem
áll.”
2. § (1) A Tny. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosult – ideértve az öregségi nyugdíj legkisebb összege szerinti ellátást is – az a személy, aki 33 év szolgálati
idõt szerzett, és megfelel a 9. §-ban meghatározott egyéb
feltételeknek.”
(2) A Tny. 10. §-a (2) bekezdésének bevezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az öregségi nyugdíj összegét annak, aki a 38 év szolgálati idõnél”
3. § A Tny. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) A 2013. január 1-je elõtti idõponttól megállapításra kerülõ öregségi nyugdíj összegét a 22. § alapján
meghatározott havi átlagkeresetbõl kell kiszámítani azzal,
hogy az 1987. december 31-ét követõen és 2013. január
1-jét megelõzõen elért kereseteket, jövedelmeket – ideértve a minimálbér összegét is – naptári évenként csökkenteni kell
a) az elért keresetek, jövedelmek után a kifizetés idõpontjában hatályos jogszabályok szerint számított – az
elért keresetbõl, jövedelembõl levont – egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj,
valamint munkavállalói járulék összegével, továbbá
b) a személyi jövedelemadónak a keresetek, jövedelmek a) pont szerinti csökkentése után fennmaradó összegre képzett összegével.

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. november 27-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Ha a 2013. január 1-je elõtti idõponttól megállapításra kerülõ öregségi nyugdíj összegének kiszámítása
során a 22. § (5) bekezdését kell alkalmazni, az 1988. január 1-je elõtti kereseteket, jövedelmeket a nyugdíjjárulék
1988. január 1-jén érvényes mértékének alapulvételével
kell csökkenteni.
(3) A havi átlagkereset megállapítása során a nyugdíjazást megelõzõ naptári év elõtt elért keresetet, jövedelmet
az országos nettó átlagkereset egyes években történõ
növekedését alapul véve a nyugdíjazást megelõzõ naptári
év kereseti szintjéhez kell igazítani.”
4. § A Tny. 18. §-ának (2)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A 62. életév betöltését megelõzõen elõrehozott
öregségi nyugdíjra jogosult, aki
a) 2012. december 31-ig 59. életévét betöltötte, és
b) legalább 40 év szolgálati idõt szerzett, valamint
c) a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban
nem áll.
(3) 2012. december 31-ét követõen elõrehozott öregségi
nyugdíjra jogosult az, aki
a) 60. életévét betöltötte, és
b) legalább 41 év szolgálati idõt szerzett, valamint
c) a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban
nem áll.
(4) Csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra
jogosult az a biztosított, akinek a (2) bekezdésben elõírt
szolgálati idõbõl legfeljebb 3 év hiányzik és az 59. életévét
betöltötte, valamint akinek a (3) bekezdésben meghatározott szolgálati idõbõl legfeljebb 4 év hiányzik és a 60. életévét betöltötte.
(5) A csökkentés mértéke a (2) bekezdés vonatkozásában a társadalombiztosítási nyugdíj megállapításának idõpontjától a 62. életév betöltéséig terjedõ idõszak minden
30 napjára az elõírt szolgálati idõnél
a) 1–365 nappal rövidebb szolgálati idõvel rendelkezõ
esetében havi 0,1 százalék,
b) 366–730 nappal rövidebb szolgálati idõvel rendelkezõ esetében havi 0,2 százalék,
c) 731–1095 nappal rövidebb szolgálati idõvel rendelkezõ esetében havi 0,3 százalék.
(6) A csökkentés mértéke a (3) bekezdés vonatkozásában a társadalombiztosítási nyugdíj megállapításának idõpontjától a 62. életév betöltéséig terjedõ idõszak minden
30 napjára az elõírt szolgálati idõnél
a) 1–365 nappal rövidebb szolgálati idõvel rendelkezõ
esetében havi 0,1 százalék,
b) 366–730 nappal rövidebb szolgálati idõvel rendelkezõ esetében havi 0,2 százalék,
c) 731–1095 nappal rövidebb szolgálati idõvel rendelkezõ esetében havi 0,3 százalék,
d) 1096–1460 nappal rövidebb szolgálati idõvel rendelkezõ esetében havi 0,4 százalék.”
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5. § A Tny. a következõ 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § (1) Annak a saját jogú nyugellátásban részesülõ, illetve a saját jogú nyugellátás szüneteltetését a
83/A–83/B. § alapján kérõ személynek a nyugellátását, aki
2006. december 31-ét követõen a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, kérelemre minden megszerzett 365 nap szolgálati idõ után, a járulékalapot képezõ
kereset, jövedelem havi átlagos – a 13. § (3) bekezdése
szerint növelt – összegének 0,4 százalékával meg kell
emelni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átlagos havi összeget úgy
kell meghatározni, hogy a nyugellátás folyósítása, illetve
szüneteltetése alatt elért, járulékalapot képezõ kereset,
jövedelem együttes összegét el kell osztani ezen idõszaknak a biztosításban töltött azon napjainak számával, amelyekre a nyugdíjasnak keresete, jövedelme volt. Az így
kapott napi átlagot meg kell szorozni 365-tel, és el kell
osztani 12-vel.”
6. § A Tny. 64. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a munkaképesség-csökkenésen alapuló ellátásban részesülõ személyt
az esedékes orvosi felülvizsgálattól eltérõ idõpontban is
kötelezheti – a jogkövetkezményekrõl való tájékoztatás
mellett – orvosi felülvizsgálat céljából történõ személyes
megjelenésre, ha olyan tény vagy körülmény jut a tudomására, amely valószínûsíti, hogy a korábban megállapított
munkaképesség-csökkenés nem áll fenn vagy az a megállapítottnál kisebb mértékû. Amennyiben a munkaképesség-csökkenésen alapuló ellátásban részesülõ személy az
orvosi felülvizsgálaton nem jelenik meg, az ellátásra való
jogosultságát – az errõl szóló határozat keltét követõ
hónap elsõ napjával – meg kell szüntetni.”
7. § A Tny. 72. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„72. § (1) A nyugellátás iránti igény elbírálásához a rokkantságról, illetõleg munkaképesség-csökkenés mértékérõl az orvosszakértõi szerv szakvéleményt ad. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv eljárása során kizárólag az
orvosszakértõi szerv szakvéleményét veheti figyelembe.
(2) Az orvosszakértõi szerv szakvéleményének megérkezéséig a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az eljárását
felfüggesztheti.”
8. § A Tny. a következõ 83/A. §-sal egészül ki:
„83/A. § (1) Az öregségi, valamint a 6. § (4) bekezdése
szerinti nyugdíj tárgyhónapra (tárgyhónapokra) járó
folyósítását a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonyban
álló jogosult kérelmére mindaddig szüneteltetni kell, amíg
annak újbóli folyósítását nem kéri.
(2) A nyugellátás szüneteltetésének idõtartama alatt az
érintett nyugdíjasnak minõsül.
(3) Az újbóli folyósítás során a jogosultat az (1) bekezdés szerinti ellátás szüneteltetést megelõzõ összegének a
22/A. § szerinti emeléssel, továbbá az idõközben végrehaj-
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tott emelésekkel – az egyes emelések esedékességi idõpontjának figyelembevételével – növelt összege illeti meg.
A tizenharmadik havi nyugdíjra jogosultságnál [6/A. §
(1) bekezdésének a) pontja] a szünetelés idõtartamát is
figyelembe kell venni.”
9. § A Tny. a következõ 83/B. §-sal egészül ki:
„83/B. § (1) Ha a 62. életévét be nem töltött,
a) elõrehozott, csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjban,
b) korkedvezményes nyugdíjban,
c) bányásznyugdíjban,
d) korengedményes nyugdíjban, illetve
e) az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi
nyugdíjában
részesülõ személy a tárgyévben a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetõleg egyéni vagy társas
vállalkozóként kiegészítõ tevékenységet folytat, és az
ebbõl származó, járulékalapot képezõ jövedelme meghaladja a tárgyév elsõ napján érvényes kötelezõ legkisebb
munkabér (minimálbér) összegének tizenkétszeresét
(a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg
elérését követõ hónap elsõ napjától az adott tárgyév
december 31-éig, de legfeljebb a 62. életév betöltéséig a
nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Ha a járulékalapot képezõ jövedelem az éves
keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a
nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév
december havi nyugellátást – a 84. § alkalmazásával –
vissza kell fizetni.
(2) A nyugdíjfolyósító szerv a nyugdíj folyósításának
szüneteltetésérõl az állami adóhatóság által közölt éves
keretösszegre vonatkozó összesített adatok alapján határozatban intézkedik. Az ellátás újbóli folyósításáról is határozatban kell intézkedni.
(3) A nyugdíjfolyósító szerv a (2) bekezdésben említett
szüneteltetésre vonatkozó döntésével egyidejûleg határozatban intézkedik a jogalap nélkül felvett nyugellátás
visszafizettetésérõl.
(4) A nyugellátás szüneteltetésének idõtartama alatt az
érintett nyugdíjasnak minõsül. Az ellátás újbóli folyósítása során a 83/A. § (3) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglalt, kötelezõ szüneteltetéssel összefüggõ rendelkezéseket a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati nyugdíjára is
alkalmazni kell, a rájuk vonatkozó – külön törvény szerinti – eltérõ nyugdíjkorhatárra vonatkozó szabályokra figyelemmel.”
10. § A Tny. a következõ 88/A. §-sal egészül ki:
„88/A. § A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv jogosult
a 87–88. §-ok szerinti megtérítési igényt megalapozó eseménnyel kapcsolatban a más hatóságnál, illetve egyéb
szervnél indult eljárás során hozott, a megtérítési igény
érvényesítéséhez szükséges döntés megismerésére, a dön-
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tés alapjául szolgáló iratokba betekinthet, azokról másolatot készíthet. Az eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv
megkeresésére a kért iratok másolatát az érintett szerv
30 napon belül köteles megküldeni.”
11. § A Tny. 90. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„90. § Ha a nyugdíjfolyósító szerv a megállapított nyugellátást a határozat kézbesítését követõ 15 napon belül
nem folyósítja, a késedelmesen folyósított nyugellátás
összege után – a határidõ lejártát követõ naptól – késedelmi kamatot fizet. A késedelmi kamat naptári napokra számított mértéke a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.”
12. § (1) A Tny. 97. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A nyugdíjjogosultsághoz, illetõleg a nyugdíj-megállapításhoz szükséges, a Tbj. 46. §-ának (2) bekezdésében
meghatározott adatokat
a) a foglalkoztató, a foglalkoztatónak nem minõsülõ
egyéni vállalkozó, a mezõgazdasági õstermelõ és a Tbj.
56/A. §-ában meghatározott Magyarországon be nem
jegyzett foglalkoztató képviselõje vagy a foglalkoztató
képviseletében eljáró foglalkoztatott a tárgyévet követõ
év április 30-áig,
b) a Tbj. 5. § (3) bekezdése szerinti biztosított és a Tbj.
26. § (7) bekezdése szerinti felszolgáló [az a)–b) pontban
foglaltak a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett] a tárgyévet követõ év augusztus 31-éig
évenkénti rendszerességgel köteles a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv részére közölni. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a nyilvántartásra kötelezett megbízása alapján – az Art. 7. §-a (1)–(2) és (6) bekezdésének alkalmazásával – meghatalmazottja, illetve képviselõje is teljesítheti. Az adatszolgáltatást utolsó alkalommal 2007-re vonatkozóan – 2008. április 30-áig, illetõleg augusztus 31-éig –
kell teljesíteni.”
(2) A Tny. 97. §-a (3) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget
a) a nyugdíjazás évére, valamint a tárgyév április 30-a
– a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben augusztus 31-e –
elõtti nyugdíjigény benyújtása esetén a nyugdíjazás évét
megelõzõ évre vonatkozóan soron kívül,
b) a 2008. január 1-jét megelõzõ idõtartamra vonatkozó visszamenõleges és az Art. szerinti elévülési idõn túli
idõszakra vonatkozó adatszolgáltatást közvetlenül
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez kell teljesíteni.”
13. § A Tny. 101. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy]
„g) az öregségi nyugdíj és a 6. § (4) bekezdése szerinti
ellátások szüneteltetésének részletes eljárási szabályait,”
[rendeletben határozza meg.]
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A köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény módosítása
14. § (1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 17. §-a (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[A közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha]
„f) az elõrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkezõ köztisztviselõ a (11) bekezdés szerint
kérelmezi.”
(2) A Ktv. 17. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az elõrehozott öregségi nyugdíj megállapításához
szükséges szolgálati idõt a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerv külön jogszabály szerinti határozatával kell igazolni.”

Az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ
foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó
közterhek egyszerûsített befizetésérõl szóló
1997. évi LXXIV. törvény módosítása
15. § Az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsített befizetésérõl szóló 1997. évi LXXIV. törvény
(a továbbiakban: Alk. tv.) 5. §-ának (8)–(9) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(8) A kiállító a tárgyévet követõ év március 31-éig az
állami adóhatóságnak elektronikus úton szolgáltat adatot
mindazon munkavállalókról, akik az AM könyvet kiváltották. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a munkavállaló nevét, adóazonosító jelét, születési helyét és idejét,
anyja születési nevét, lakóhelyét, a munkaviszony idõtartamát és az ellátások alapjául szolgáló keresetet, valamint
azok esetében, akiknek az igazolást kiadta, az igazolás
szerinti adóköteles jövedelmét és megfizetett adóelõlegét.
Magánnyugdíjpénztár tagja esetében az adatszolgáltatásnak külön kell tartalmaznia a pénztári tagság fennállása
alatti munkaviszony idõtartamát és az ellátási alap összegét. A kiállító az AM könyvet az igazolás kiadásával egyidejûleg visszaadja a munkavállalónak, és kérelmére új
könyvet állít ki.
(9) Az állami adóhatóság a (8) bekezdésben meghatározott, a kiállító által bejelentett adatokat évente a tárgyévet
követõ év augusztus 31-éig – elsõ alkalommal a 2007. évre
vonatkozóan, 2008. augusztus 31-éig – elektronikus úton
hivatalból adja át az egészségbiztosítási szerv, továbbá
a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv és a magánnyugdíjpénztárak részére.”
16. § Az Alk. tv. 7. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A kincstár ezen összegbõl a kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó alkalmi munkavállaló
esetén 67 százalékot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, a ma-
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gánnyugdíjpénztári tag esetén 45 százalékot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 22 százalékot – az állami adóhatóság
által megjelölt – magánnyugdíjpénztárnak, 23 százalékot
az Egészségbiztosítási Alapnak, 10 százalékot a Munkaerõpiaci Alapnak utal át.”

A közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény módosítása
17. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 14. §
(1) bekezdése c) pontjának bevezetõ szövegrésze helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Törvény e törvény rendelkezéseitõl eltérõ szabályokat
állapíthat meg:]
„c) a társadalombiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos eljárásokban”

Hatályba léptetõ és záró rendelkezések
18. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény 1–3. §-a, 9. §-a és 14. §-a 2008. január
1-jén lép hatályba.
19. § (1) Azon személyek esetén, akik elõrehozott,
csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra 2009.
január 1-je, illetve 2012. január 1-je elõtt jogosultságot
szereztek, e jogosultságukat bármikor érvényesíthetik,
tekintet nélkül arra, hogy az elõrehozott öregségi nyugdíjat mikor, illetve milyen idõponttól kezdõdõen állapítják
meg. Az elõrehozott öregségi nyugdíj összegét azon rendelkezések szerint kell megállapítani, amelyek arra az idõpontra alkalmazandóak, amelytõl kezdõdõen az elõrehozott öregségi nyugdíjat megállapítják.
(2) Azon személyek esetén, akik a korengedményes
nyugdíjra vonatkozó megállapodást a munkáltatóval
2006. december 31-éig megkötötték, az elõrehozott, csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság megállapítására az elõrehozott, csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra vonatkozó, 2006. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) Azon személyek esetén,
a) akik a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény
(a továbbiakban: Péptv.) rendelkezései alapján legkésõbb
2006. december 31-én beléptek a prémiumévek programba, és munkavégzésre irányuló jogviszonyukat ezzel
összefüggésben határozott idejûvé módosították, valamint
b) akiknek e törvény rendelkezései alapján elõrehozott
öregségi nyugdíjra való jogosultságuk megszerzésének
idõpontja késõbbi, mint az a) pontban említett kineve-
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zés-módosításban szereplõ, a munkavégzésre irányuló
jogviszony megszûnésére meghatározott idõpont,
munkavégzésre irányuló jogviszonyuk megszûnése idõpontjának – a kinevezés-módosításban foglaltaktól eltérõen – az elõrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultságuk megszerzésének idõpontját kell tekinteni. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a munkavégzésre irányuló
jogviszony ezen idõpont elõtt valamely, a Péptv.-ben szabályozott okból megszûnjön.
(4) A Tny.
a) 12. §-a (1) bekezdésének – e törvény 20. §-ának
(3) bekezdésével megállapított – rendelkezéseit,
b) 13. §-ának – e törvény 3. §-ával megállapított – rendelkezéseit
a 2007. december 31-ét követõ idõponttól megállapításra
kerülõ nyugellátások kiszámítása során kell alkalmazni.
(5) Aki 2007. december 31-én a Tny. – e törvény
9. §-ával megállapított – 83/B. §-a (1) bekezdésének
a)–e) pontja szerinti ellátásban részesül, a saját jogú nyugellátásának szüneteltetésére a 2009. december 31-e után
végzett jövedelemszerzõ tevékenység idõtartamára köteles.
20. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
a) a Tny.
aa) 83. §-ának (3) bekezdése,
ab) 95. §-a (5) bekezdésének ba) alpontjában „– a Ket.
114. §-ának (3) bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel” szövegrész;
b) az Alk. tv.
ba) 5. §-a (7) bekezdésének ötödik mondata,
bb) 5. §-ának (10) bekezdése.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Tny.
a) 11. §-ának (3) bekezdésében a „9. § (1)–(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „9. §-ban” szövegrész,
b) 11/A. §-ának (1) bekezdésében a „9. § (1)–(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „9. §-ban” szövegrész,
c) 55. §-ának (4) bekezdésében a „három hónapon
belül” szövegrész helyébe az „egy hónapon belül” szövegrész,
d) 91. §-ának (1) bekezdésében „az e törvényben meghatározott” szövegrész helyébe „a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére történõ, jogszabályban meghatározott” szövegrész
lép.
(3) 2008. január 1-jén a Tny. 12. §-ának (1) bekezdésében az „1,5-1,5 százalék” szövegrész helyébe a „2-2 százalék” szövegrész lép.
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Tny.
22. §-a (1) bekezdésének – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXX. törvény 63. §-ának (1) bekezdé-
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sével megállapított – g) pontjának jelölése h) pontra változik.
(5) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXI. törvény 166. §-ának (1)–(2) bekezdése és 245. §-ának (1) bekezdése nem lép hatályba.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2006. évi CVII.
törvény
a géntechnológiai tevékenységrõl szóló
1998. évi XXVII. törvény módosításáról*
1. § A géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi
XXVII. törvény (a továbbiakban: Gtv.) preambuluma helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Felismerve az emberi környezetet befolyásoló géntechnológiai beavatkozásokban és a géntechnológiával
módosított szervezetekben rejlõ lehetõségeket és kockázatokat, a természet egyensúlyának megõrzése, az emberi
egészség megvédése, a tudományos és a gazdasági fejlõdés biztosítása, valamint az 1995. évi LXXXI. törvénnyel
kihirdetett Biológiai Sokféleség Egyezmény és a 2004. évi
CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló,
Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzõkönyv rendelkezéseinek érvényesítése érdekében az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja:”
2. § A Gtv. 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A törvény hatálya
a) a természetes szervezetek géntechnológiával való
módosítására,
b) géntechnológiai módosítást végzõ létesítmény létrehozására,
c) a géntechnológiával módosított szervezetek és az
azokból elõállított termékek
1. zárt rendszerben történõ felhasználására,
2. nem forgalomba hozatali célú kibocsátására,
3. forgalomba hozatalára,
4. ártalmatlanítására,
5. az Európai Gazdasági Térség tagországain kívüli
országból (a továbbiakban: harmadik ország) történõ behozatalára (a továbbiakban: behozatal),
6. harmadik országba történõ kivitelére (a továbbiakban: kivitel),
* A törvényt az Országgyûlés a 2006. november 27-i ülésnapján fogadta el.
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7. az Európai Gazdasági Térség tagországai közötti
szállítására (a továbbiakban: szállítás),
[a továbbiakban a), b) és c) együtt: géntechnológiai tevékenység], valamint
d) a géntechnológiával módosított növények és a hagyományos módon, valamint az ökológiai gazdálkodással
termesztett növények adott térségben egymás mellett folytatott termesztésére (a továbbiakban: egymás melletti termesztés)
terjed ki.”
3. § (1) A Gtv. 2. §-ának g) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„g) géntechnológiai módosítás: olyan külön jogszabályban meghatározott eljárás, amely a gént vagy annak
bármely részét kiemeli a sejtbõl és átülteti egy másik sejtbe, vagy szintetikus géneket vagy génszakaszokat visz be
valamely természetes szervezetbe, ami által a befogadó
génállománya megváltozik;”
(2) A Gtv. 2. §-ának i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„i) nem forgalomba hozatali célú kibocsátás: minden
kibocsátás a forgalomba hozatal kivételével;”
(3) A Gtv. 2. §-ának k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„k) forgalomba hozatal: olyan kibocsátás, amelynek során a géntechnológiával módosított szervezetek, illetve az
azokból elõállított termékek a feldolgozókhoz, a viszonteladókhoz, a fogyasztókhoz vagy az egyéb felhasználókhoz bármilyen módon eljutnak;”
(4) A Gtv. 2. §-a a következõ q) és r) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„q) pufferzóna: az a külön jogszabályban meghatározott
biztonsági távolság, amely bármely irányú fizikai keveredés, pollenszennyezés, árvakelésbõl származó idegen beporzás, elsodródás és egyéb szennyezés megakadályozására szolgál és elválasztja a géntechnológiával módosított
szervezetekkel hasznosított területeket a hagyományos
termesztéssel, az ökológiai gazdálkodással hasznosított és
a természetvédelmi területektõl;
r) menedékzóna: az adott géntechnológiával módosított növényfajtával azonos, illetve izogenikus nem géntechnológiával módosított növénnyel bevetett terület a
pufferzónán belül.”
4. § A Gtv. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A géntechnológiai tevékenységek végzéséhez – a
13. § (1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdésében foglalt
kivétellel – engedély szükséges.”
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5. § A Gtv. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Géntechnológiai tevékenység végzését a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezõ Bizottság (a továbbiakban: Géntechnológiai Bizottság) véleménye alapján
a) humán-egészségügyi, humán gyógyszergyártási
célú felhasználás, az emberi testtel közvetlenül érintkezõ
vegyi anyagok esetén az egészségügyi miniszter által külön jogszabályban meghatározott hatóság,
b) a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén (beleértve az élelmiszer elõállításban alkalmazott technológiai
segédanyagokat is), illetve egyéb ipari célú felhasználás
esetén a Kormány rendeletében meghatározott hatóság
(a továbbiakban a) és b) pont együtt: géntechnológiai hatóság) engedélyezi, amennyiben az engedélyezés nemzeti
hatáskörbe tartozik.
(2) A közösségi hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásokban a nemzeti hatósági feladatokat a géntechnológiai
hatóságok látják el az (1) bekezdésben meghatározott
szakterületek szerint, amelynek során – az adminisztratív
feladatokat kivéve – egyeztetnek
a) a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, továbbá
b) az élelmiszerek és takarmányok esetében az egészségügyi miniszterrel és az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén szakmai döntés-elõkészítõ, véleményezõ, javaslattevõ, információs, koordináló, az Európai Unió központi szerveivel és a tagállamok élelmiszer-biztonsági
szerveivel kapcsolatot tartó szervezettel is.
(3) Az egészségügyi miniszter által külön jogszabályban meghatározott hatóság, illetve intézet az (1) bekezdés
b) pontjában, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által külön jogszabályban meghatározott hatóság az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott szakterületeken
történõ engedélyezés során szakhatóságként jár el.”
6. § (1) A Gtv. 5. §-ának (3) és (4) bekezdései helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A Géntechnológiai Bizottság tagjai a minisztériumokkal közszolgálati jogviszonyban lévõ személyek nem
lehetnek. A Géntechnológiai Bizottság tagjai géntechnológiai tevékenységben anyagilag sem közvetlenül, sem
közvetve nem lehetnek érdekeltek. A tagok a Géntechnológiai Bizottság munkájában való részvétel elõtt összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek, amely a géntechnológiai hatóság honlapján közzétételre kerül.
(4) A Géntechnológiai Bizottságba a Magyar Tudományos Akadémia a genetika, a környezettudományok, az orvostudományok, az agrártudományok, a jogtudományok
és a gazdaságtudományok területérõl egy-egy, összesen
hat, a miniszterek önállóan egy-egy, a környezetvédelmi
céllal bejegyzett társadalmi szervezetek közösen négy, az
egészségvédelmi és a fogyasztóvédelmi céllal bejegyzett
társadalmi szervezetek közösen egy-egy képviselõt küldenek. A Géntechnológiai Bizottság tagjainak megbízatása
négy évre szól, ezt követõen a küldõ intézmény, minisztérium, illetve szervezet új tagot jelöl, illetve választ. A tagok megbízatása egy alkalommal, szintén négy éves idõ-
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tartamra meghosszabbítható. A küldõ intézmény, minisztérium, illetve szervezet új tag jelölése, illetve választása
útján, részletes szakmai indoklás mellett kezdeményezheti
az általa jelölt, illetve választott tag visszahívását a Géntechnológiai Bizottságból.”
(2) A Gtv. 5. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A Géntechnológiai Bizottság a tagjai közül titkos
szavazással, egyszerû szótöbbséggel elnököt választ. Az
elnök megbízatása két évre szól. A bizottság munkáját a
tagok közül választott titkár segíti. Az elnöki és a titkári
tisztségek betöltésének idõtartama nem haladhatja meg a
négy évet.”
7. § (1) A Gtv. 6. §-át megelõzõ „Engedélyezési díj, engedély érvényessége” alcím helyébe „Az engedélyezés általános szabályai” alcím lép.
(2) A Gtv. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A géntechnológiai hatóság a 3. § (1) bekezdése szerinti engedélyeket – amennyiben külön jogszabály másként nem rendelkezik – a géntechnológiai tevékenység jellegére és céljára tekintettel meghatározott érvényességi
idõtartamra, de legfeljebb 10 évre adja ki, adott tevékenységen belül azonos szempontok alapján.”
8. § A Gtv. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Amennyiben a hasznosító az engedély érvényességi idõtartamának letelte után is folytatni kívánja a
géntechnológiai tevékenységet,
a) nem forgalomba hozatali célú kibocsátásra vonatkozó engedély esetében az érvényességi idõtartam letelte
elõtt legkésõbb 120 nappal,
b) forgalomba hozatalra vonatkozó engedély esetében az
érvényességi idõtartam letelte elõtt legkésõbb 270 nappal
kérelmet köteles benyújtani a géntechnológiai hatósághoz
az engedély megújítása iránt.
(2) Az engedély megújítása iránti kérelem elbírálására
egyebekben az engedély kiadásának szabályait kell alkalmazni.
(3) A 3. § (1) bekezdése szerinti engedély iránti kérelem, valamint az engedély megújítása iránti kérelem benyújtásakor külön jogszabályban elõírt díj fizetendõ, amelyet az engedélyt kiadó géntechnológiai hatóság a törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladataival
kapcsolatban felmerülõ költségei fedezésére használhat
fel.
(4) Nem adható engedély olyan géntechnológiával módosított szervezet nem forgalomba hozatali célú kibocsátására és forgalomba hozatalára, amely humán- vagy állat-egészségügyi kezelésre használt antibiotikumokkal
szembeni rezisztenciát hordozó géneket tartalmaz, és
amely kockázatot jelenthet az emberi egészségre és a környezetre. A forgalomba hozatalra engedélyezett, kockázatot jelentõ antibiotikumokkal szembeni rezisztenciát hor-
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dozó géneket tartalmazó géntechnológiával módosított
szervezeteket 2004. december 31-ig, a nem forgalomba
hozatali célú kibocsátásra engedélyezett, kockázatot jelentõ antibiotikumokkal szembeni rezisztenciát hordozó géneket tartalmazó géntechnológiával módosított szervezeteket pedig 2008. december 31-ig ki kell vonni a forgalomból, a külön jogszabályokban elõírt módon.
(5) A géntechnológiai, valamint az ellenõrzésre jogosult
hatóságok kötelesek gondoskodni arról, hogy a géntechnológiai tevékenység végzésére a jogszabályokban és az
engedélyekben foglaltak betartásával kerülhessen sor.”
9. § (1) A Gtv. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az engedély iránti kérelmeket – a külön jogszabályban meghatározott dokumentációval együtt – a géntechnológiai hatósághoz kell benyújtani. A géntechnológiai hatóság
a) a kérelem megérkezését visszaigazolja a kérelmezõnek,
b) 8 napon belül megvizsgálja, hogy a kérelem formailag és tartalmilag eleget tesz-e e törvény és a külön jogszabály elõírásainak,
c) ha a kérelem nem tesz eleget a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak, értesíti a kérelmezõt és a kérelmet hiánypótlásra visszaküldi, a kérelem elbírálásához szükséges további információk bekérésekor annak okát is megjelölve,
d) ha a kérelem eleget tesz a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak, akkor azt – a 15. § (2) bekezdése szerinti szállítási engedély iránti kérelem kivételével – a Géntechnológiai Bizottságnak megküldi.”
(2) A Gtv. 8. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Géntechnológiai Bizottság a kérelemre vonatkozó véleményét a géntechnológiai hatóságnak a kérelem
kézhezvételétõl számított 30 napon belül megküldi.”
10. § A Gtv. 9. §-ának (4)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A géntechnológiai hatóság az engedély tervezetét
– az üzleti titok, a szerzõi jog és a fajtaoltalom körébe esõ
adatok kivételével – társadalmi konzultáció érdekében hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi. Az engedély tervezetére annak a hivatalos lapban való közzétételétõl számított 15 napon belül a géntechnológiai hatóságnál észrevételt lehet tenni, amelyet a géntechnológiai hatóság véleményezés céljából megküld a Géntechnológiai Bizottságnak. Az észrevételt annak kézhezvételétõl számított 10 napon belül a Géntechnológiai Bizottság megvizsgálja, és
véleményét a géntechnológiai hatóságnak megküldi.
A géntechnológiai hatóság a Géntechnológiai Bizottság
véleménye alapján a vélemény beérkezésétõl számított
5 napon belül az engedély tervezetét véglegesíti, megváltoztatja vagy a kérelmet elutasítja.
(5) Az eljárási határidõ számításakor nem kell figyelembe venni azt az idõtartamot, amely alatt a géntechnoló-
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giai hatóság a társadalmi konzultációt lefolytatja. A társadalmi konzultáció idõtartama legfeljebb 30 nap lehet.
(6) A természetes szervezet géntechnológiai módosítására, illetve géntechnológiával módosított szervezetek és
az azokból elõállított termékek zárt rendszerben való felhasználására vonatkozó engedélyt – az üzleti titok, a szerzõi jog és a fajtaoltalom körébe esõ adatok kivételével – a
géntechnológiai módosítást végzõ, illetve a felhasználó
nevének, az engedély számának, a géntechnológiai módosítás, valamint a felhasználás tárgyának, a géntechnológiai
módosításnál alkalmazott gének és a géntechnológiai módosítás eredményének a társadalom számára való haszna
és a lehetséges kockázatok megjelölésével a géntechnológiai hatóság hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi.”
11. § A Gtv. a következõ alcímmel és 10/A. §-sal egészül ki:
„A nem forgalomba hozatali célú kibocsátás
engedélyezésének különös szabályai
10/A. § (1) A géntechnológiával módosított szervezetek
és az azokból elõállított termékek nem forgalomba hozatali célú kibocsátására vonatkozó engedély megadásáról
vagy elutasításáról a kérelem megérkezésétõl számított
90 napon belül a géntechnológiai hatóság a 9. § (4) bekezdése szerinti eljárás lefolytatását követõen határozatot
hoz.
(2) Az eljárási határidõ számításakor nem kell figyelembe venni azt az idõtartamot, amely alatt a géntechnológiai hatóság a társadalmi konzultációt lefolytatja. A társadalmi konzultáció idõtartama legfeljebb 30 nap lehet.
(3) A géntechnológiával módosított szervezetek és az
azokból elõállított termékek nem forgalomba hozatali célú
kibocsátására vonatkozó engedélyt – az üzleti titok, a szerzõi jog és a fajtaoltalom körébe esõ adatok kivételével – a
géntechnológiai hatóság hivatalos lapjában és honlapján a
kibocsátó nevének, az engedély számának, a kibocsátás
tárgyának és a géntechnológiával módosított tulajdonság
megjelölésével közzéteszi.
(4) A hasznosító csak érvényes engedély birtokában végezhet nem forgalomba hozatali célú kibocsátást.”
12. § A Gtv. 11. §-át megelõzõ alcím és a 11. § helyébe a
következõ alcím és rendelkezés lép:
„A nem forgalomba hozatali célú kibocsátás
felülvizsgálata
11. § (1) A hasznosítónak a nem forgalomba hozatali
célú kibocsátási engedély érvényességi idõtartama alatt
minden évben legkésõbb a kibocsátás befejezését – géntechnológiával módosított magasabb rendû növények esetén a betakarítást – követõ 30. napig jelentést (a továbbiakban: éves jelentés) kell benyújtania a géntechnológiai hatósághoz a külön jogszabály szerinti formában, a külön
jogszabályban és az engedélyben meghatározott tartalommal. Amennyiben a hasznosító az engedélyezett tevékeny-
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séget a következõ évben nem kívánja folytatni, az éves jelentéshez mellékelnie kell egy errõl szóló nyilatkozatot,
valamint információt kell szolgáltatnia a géntechnológiai
hatóság részére arról, hogy az engedélyezett tevékenységgel véglegesen felhagy, vagy az engedély érvényességi
idején belül egy meghatározott késõbbi idõpontban kívánja azt folytatni. Ez utóbbi esetben a hasznosítónak a kibocsátás folytatásáról annak megkezdése elõtt 30 nappal tájékoztatnia kell a géntechnológiai hatóságot.
(2) A géntechnológiai hatóság az éves jelentés alapján a
nem forgalomba hozatali célú kibocsátást felülvizsgálja,
amelynek során figyelembe veszi az ellenõrzésre jogosult
hatóság által a területi bejárásról évközben megküldött ellenõrzési jegyzõkönyveket is.
(3) A géntechnológiai hatóság az éves jelentést, illetve
az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot véleményezés céljából megküldi a Géntechnológiai Bizottságnak és az engedélyezési eljárásba bevont szakhatóságnak. A Géntechnológiai Bizottság a jelentéssel kapcsolatos véleményét,
valamint az engedély esetleges módosítására vagy visszavonására vonatkozó véleményét a jelentés kézhezvételétõl
számított 30 napon belül a géntechnológiai hatóságnak
megküldi.
(4) Ha a felülvizsgálat azzal az eredménnyel zárul, hogy
az engedély megadásakor figyelembe vett feltételek,
illetve körülmények megváltoztak, a géntechnológiai hatóság a Géntechnológiai Bizottság véleményének beszerzését követõen az engedélyt módosítja. Ha azonban a megváltozott feltételek, illetve körülmények folytán az engedély megadásának feltételei már nem állnak fenn vagy a
kibocsátás nem felel meg a jogszabályi elõírásoknak,
illetve nem tesz eleget az engedélyben foglaltaknak, a géntechnológiai hatóság a Géntechnológiai Bizottság véleményének beszerzését követõen az engedélyt visszavonja.”
13. § A Gtv. a következõ
11/A–11/C. §-sal egészül ki:

alcímekkel

és

„A forgalomba hozatal különös szabályai
11/A. § (1) Géntechnológiával módosított szervezetnek
vagy szervezetek kombinációjának akár termékként, akár
termékekben az Európai Gazdasági Térség területén elsõ
alkalommal történõ forgalomba hozatala engedélyköteles,
ezt követõen az Európai Gazdasági Térség területén – a
11/B. §-ban foglalt kivétellel – szabadon forgalomba hozható.
(2) A forgalomba hozatal engedélyezése során a 10/A. §
(3) és (4) bekezdéseiben foglaltakat alkalmazni kell azzal,
hogy a nem forgalomba hozatali célú kibocsátás helyett
forgalomba hozatal értendõ.
(3) Az élelmiszerként vagy takarmányként felhasználható géntechnológiával módosított szervezetek, a géntechnológiával módosított szervezetet tartalmazó vagy abból
álló, illetve abból elõállított élelmiszerek és takarmányok
forgalomba hozatalának engedélyezésére a külön jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(4) A géntechnológiai, illetve az ellenõrzésre jogosult
hatóság az (1) bekezdés szerinti forgalomba hozatali engedéllyel (a továbbiakban: forgalomba hozatali engedély)
rendelkezõ géntechnológiával módosított szervezetek tekintetében ellenõrzi a külön jogszabályban foglalt nyomon
követhetõségre vonatkozó elõírásoknak a forgalomba hozatal során történõ betartását.
Védzáradéki eljárás
11/B. § (1) Ha a géntechnológiai hatóságnak egy forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ és termékként vagy
termékekben megjelenõ géntechnológiával módosított
szervezet vonatkozásában olyan, a forgalomba hozatali
engedély megadása óta ismertté vált új vagy további tudományos ismeret jut a tudomására, amely a környezeti kockázatértékelés vagy ismételt vizsgálat révén rendelkezésre
álló információt befolyásolja, hivatalból indított eljárásban megvizsgálja, hogy a termékként vagy termékekben
megjelenõ géntechnológiával módosított szervezet jelenthet-e az emberi egészségre vagy a környezetre a külön jogszabály szerinti kockázatot (a továbbiakban: kockázat).
Az eljárás megindításáról a géntechnológiai hatóság a hivatalos lapjában és a honlapján közleményt jelentet meg.
(2) Amennyiben a géntechnológiai hatóság megállapítja, hogy a termékként vagy termékekben megjelenõ géntechnológiával módosított szervezet az emberi egészségre
vagy a környezetre feltételezhetõen kockázatot jelent, a
szakhatóságok bevonásával határozatot hoz ezen termékek Magyarországon történõ forgalmazásának, illetve felhasználásának a védzáradéki eljárás idõtartamára szóló
korlátozásáról vagy tilalmáról. Amennyiben a lehetséges
kockázat súlya indokolja, a géntechnológiai hatóság a védzáradéki eljárás idõtartamára biztonsági intézkedésként a
termékek tárolás során való elkülönítését, behozatalának
vagy kivitelének tilalmát, forgalomból történõ kivonását
és a növényállomány megsemmisítését is elõírhatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti határozat
a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és
ügyintézõjének nevét,
b) a döntéssel érintett termékkört, illetve személyi kört,
c) az ügy tárgyának megjelölését,
d) a rendelkezõ részben
1. a hatóság döntését, a biztonsági intézkedéseket,
továbbá a keresetindítás lehetõségérõl való tájékoztatást,
2. a szakhatóság megnevezését és állásfoglalását,
3. a kötelezettség teljesítésének határnapját vagy
határidejét és az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit,
e) az indokolásban
1. azokat a jogszabályhelyeket és indokokat, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta,
2. a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító
jogszabályra történõ utalást,
f) a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását,
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g) a döntés kiadmányozójának aláírását és a hatóság
bélyegzõlenyomatát
tartalmazza.
(4) A határozatot a géntechnológiai hatóság hirdetményi úton közli, továbbá határozatáról köteles a nyilvánosságot hivatalos lapjában és honlapján közleményben tájékoztatni. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A
határozat felülvizsgálata bírósági úton lehetséges.
(5) A géntechnológiai hatóság a külön jogszabályban
meghatározott kapcsolattartón keresztül haladéktalanul
értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot a
(2) bekezdés szerinti döntésérõl, illetve intézkedésekrõl,
továbbá a feltételezett kockázatokról, megindokolva azokat, mellékelve a környezeti kockázatértékelés felülvizsgálatát, rámutatva arra, hogy miért és hogyan kellene módosítani az engedély feltételeit vagy visszavonni az engedélyt, valamint azt az új vagy további információt, amelyre
határozatát alapozta.
(6) Ha a géntechnológiai hatóság módosítja vagy megszünteti a (2) bekezdés szerinti korlátozást, tilalmat, illetve
biztonsági intézkedést, úgy az errõl szóló határozat közlésének módjára, a jogorvoslatra és a nyilvánosság tájékoztatására a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazandók.
Növényfajták állami elismerése és állatfajták
fajtaelismerése
11/C. § (1) A géntechnológiával módosított növényfajták állami elismerése, valamint a géntechnológiával módosított állatfajták fajtaelismerése során a külön jogszabályok elõírásait e §-ban foglaltakkal együtt kell alkalmazni.
(2) A géntechnológiával módosított növényfajták esetén az állami elismeréshez szükséges kísérleti vizsgálatok
csak azután kezdhetõk meg, ha az állami elismerés bejelentõje benyújtotta a géntechnológiai hatóság nem forgalomba hozatali célú kibocsátási engedélyét. A géntechnológiai hatóság a nem forgalomba hozatali célú kibocsátási
engedélyben elõírhatja, hogy a hasznosítónak a kísérleti
vizsgálatokkal egyidejûleg környezeti hatásvizsgálatot
kell végeznie.
(3) Az állami elismerésre bejelentett géntechnológiával
módosított növényfajta fajtavizsgálatának eredményeit a
növényfajták állami elismerését végzõ hatóság akkor terjesztheti a Fajtaminõsítõ Bizottság elé, ha a géntechnológiával módosított szervezet forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik és azt a bejelentõ a növényfajták állami
elismerését végzõ hatósághoz benyújtotta.
(4) A géntechnológiával módosított állatfajták fajtaelismerési eljárásának feltétele, hogy a fajtaelismerést kérõ a
forgalomba hozatali engedélyt az állatfajták fajtaelismerését végzõ hatósághoz benyújtotta.
(5) Ha a géntechnológiával módosított szervezet forgalomba hozatalát a 11/B. § (2) bekezdése alapján korlátozták vagy megtiltották, az állami elismerésrõl, illetve a fajtaelismerésrõl szóló határozat nem adható ki.”
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14. § A Gtv. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„12. § (1) A géntechnológiával módosított termék,
valamint a külön jogszabály szerint géntechnológiával
módosított szervezetbõl elõállított élelmiszer és takarmány elõállítója és forgalomba hozója a termék csomagolásán, valamint a kísérõ okmányokon – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – köteles a külön jogszabályban meghatározott jelölést feltüntetni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni
a külön jogszabály szerinti, határértéket meg nem haladó,
nem szándékosan, illetve technikailag elkerülhetetlen okból történt elõfordulásra.”
15. § A Gtv. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„13. § (1) A forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ géntechnológiával módosított szervezetek harmadik országból – nem érintve a külön jogszabályban foglalt elõírásokat – külön engedély nélkül behozhatók.
(2) A forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkezõ
géntechnológiával módosított szervezetek, valamint azok
bármely része (beleértve a génállományának újratermelésére, illetve örökítésére nem képes részeket is) harmadik
országból történõ behozatala, illetve oda történõ kivitele
engedélyköteles. Az engedély iránti kérelmeket a géntechnológiai hatósághoz a küldemény magyarországi címzettjének vagy feladójának kell benyújtania. A géntechnológiai hatóság az engedély megadásáról vagy elutasításáról a
kérelem megérkezésétõl számított 90 napon belül határozatot hoz.
(3) A környezetbe történõ szándékos kibocsátásra, élelmiszerként vagy takarmányként történõ közvetlen felhasználásra vagy feldolgozásra, illetve zárt rendszerû felhasználásra szánt géntechnológiával módosított szervezetek
kivitelére, továbbá a géntechnológiával módosított szervezetek nem szándékos kivitelére és behozatalára külön jogszabály rendelkezései alkalmazandók.”
16. § A Gtv. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„15. § (1) Az Európai Gazdasági Térség területén a
11/A. § (1) bekezdése szerint szabadon forgalmazható
géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból
elõállított vagy azokat tartalmazó termékek Magyarországról az Európai Gazdasági Térség tagországaiba,
valamint az Európai Gazdasági Térség tagországaiból Magyarországra külön engedély nélkül szállíthatók.
(2) A forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkezõ
géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból
elõállított termékek Magyarországról az Európai Gazdasági Térség tagországaiba, valamint az Európai Gazdasági
Térség tagországaiból Magyarországra külön engedéllyel
szállíthatók. A szállítási engedély iránti kérelmeket a géntechnológiai hatósághoz a küldemény magyarországi címzettjének vagy feladójának kell benyújtania.
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(3) A géntechnológiai hatóság 30 napon belül határozatot hoz az engedély megadásáról vagy elutasításáról. Az
engedélyben a géntechnológiai hatóság meghatározza a
szállítás feltételeit. A szállítási engedély másolatának kísérnie kell a szállítmányt.
(4) A nem szándékos szállítás esetén alkalmazandó rendelkezéseket külön jogszabály tartalmazza.
(5) Ha a géntechnológiával módosított szervezetek és az
azokból elõállított termékek a külön jogszabály értelmében veszélyesnek minõsülnek, azok szállítására a külön
jogszabály rendelkezései az irányadóak.”
17. § A Gtv. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„16. § (1) A géntechnológiai módosítást végzõ létesítmény létrehozására vonatkozó engedély iránti kérelemrõl
annak beérkezésétõl számított 45 napon belül a géntechnológiai hatóság határozatot hoz.
(2) A géntechnológiai módosítást végzõ létesítmény létrehozására vonatkozó engedély iránti kérelem hatósági elbírálására egyebekben a külön jogszabályok rendelkezései
irányadóak.”
18. § A Gtv. 19. §-át megelõzõ alcím, valamint 19. és
20. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„Nyilvántartás és adatkezelés
19. § (1) A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által kijelölt intézmény (a továbbiakban: nyilvántartó
szerv) nyilvántartja és honlapján hozzáférhetõvé teszi
a) a természetes szervezetek géntechnológiával való
módosítására, a géntechnológiával módosított szervezetek, valamint az azokból elõállított termékek zárt rendszerû felhasználására, nem forgalomba hozatali célú kibocsátására és forgalomba hozatalára vonatkozó engedély iránti
kérelemben és a külön jogszabályban meghatározott dokumentációban szereplõ adatok közül a géntechnológiával
módosított szervezet vagy szervezetek általános leírását, a
hasznosító nevét, címét, a kibocsátás célját, helyét, a tervezett felhasználásokat, a környezeti kockázat értékelést, a
nyomon követésre és a baleset elhárítására vonatkozó
módszereket és terveket,
b) az engedélyezési határozatot, valamint
c) a géntechnológiai módosításokat végzõ laboratóriumok és a laboratóriumok felelõs vezetõinek nevét tartalmazó jegyzéket.
(2) A géntechnológiai hatóság és a Géntechnológiai Bizottság, illetve annak tagja a kérelembõl és az ahhoz mellékelt dokumentációból tudomására jutott adatokat – a
nyilvánosság tájékoztatásához szükséges adatok kivételével – köteles bizalmasan kezelni, és azokról csak a kérelmezõ hozzájárulása esetén adhat harmadik személynek tájékoztatást. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha
a hasznosító a benyújtott kérelmét visszavonja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a géntechnológiai
hatóság – az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok esetén
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az engedély tervezetének közzétételével egyidejûleg –
küldi meg a nyilvántartó szerv részére.
(4) A nyilvántartás céljából átadott adatok közül a hasznosító üzleti titokhoz vagy szabadalomhoz, illetve fajtaoltalomhoz fûzõdõ jogát sértõ adatok nem nyilvánosak,
amennyiben azok ilyen módon való kezelését a hasznosító
a Géntechnológiai Bizottságtól vagy a géntechnológiai hatóságtól kéri.
(5) A nyilvántartó szerv az adatokat az engedély érvényességi idejének lejártát követõ 10 évig tartja nyilván.
(6) A nyilvántartó szerv a kérelem visszavonása esetén
az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat nyilvántartásából törli.
20. § (1) A nyilvántartó szerv a másolatkészítés költségeinek megtérítése ellenében az igénylõnek a nyilvántartásból nyomtatott formában adatot szolgáltat.
(2) A nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tett számítástechnikai adatbázisból az igénylõ által végrehajtható
adatkérési mûvelet révén történõ adatszolgáltatásért költségtérítést nem kell fizetni.
(3) A 19. § (1) bekezdésében meghatározott adatok nyilvántartására és hozzáférhetõségére vonatkozó részletes
szabályokat külön jogszabály állapítja meg.”
19. § A Gtv. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„21. § (1) A külön jogszabályban meghatározott ellenõrzést végzõ hatóságok évente tájékoztatót készítenek a
géntechnológiai hatóságnak a géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból elõállított termékek zárt
rendszerû felhasználásának és kibocsátásának ellenõrzésérõl, amelyet tájékoztatásul megküldenek a Géntechnológiai Bizottság részére is.
(2) A Géntechnológiai Bizottság tevékenységével
összefüggõ feladatok teljesítésérõl annak elnöke és titkára
évente összefoglaló beszámolót készít, amelynek részét
képezik az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatók. A
beszámolót a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi.”
20. § A Gtv. 21/A. §-át követõen a következõ III. fejezettel és 21/B–21/E. §-okkal egészül ki, egyidejûleg a III.
és IV. fejezet számozása IV. és V. fejezetre változik:
„III. fejezet
Az egymás melletti termesztés engedélyezésének
szabályai
21/B. § (1) A géntechnológiával módosított növények
és a hagyományos módon, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények keveredésének megelõzése
érdekében a géntechnológiával módosított növények termesztésére kizárólag a külön jogszabályban meghatározott hatóság (a továbbiakban: termesztési hatóság) jogerõs
termesztési engedélyének birtokában kerülhet sor.
(2) A géntechnológiával módosított növényt termesztõ
természetes személynek, jogi személynek vagy jogi sze-
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mélyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezetnek
(a továbbiakban: termelõ) a termesztési engedély iránti kérelmet legalább 90 nappal a vetés tervezett idõpontja elõtt
kell benyújtania a termesztési hatósághoz, csatolva a külön jogszabályban meghatározott, az egymás melletti termesztéshez szükséges ismeretek megszerzését igazoló
– saját vagy az általa alkalmazott személy – bizonyítványát. A termesztési engedély iránti kérelem benyújtásakor
külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.
(3) Több termelõ közösen is benyújthat kérelmet,
amennyiben földterületeik, amelyeken géntechnológiával
módosított növényt kívánnak termeszteni, egymással
szomszédosak. Ebben az esetben a termesztési hatóság a
pufferzóna méretének és a termesztés egyéb feltételeinek
meghatározásakor a földterületeket egy egésznek tekinti
és a termesztés engedélyezésérõl egy határozatot hoz. Közös kérelem esetén a termesztési hatóság csak abban az
esetben adja meg az engedélyt, ha minden termelõnél külön-külön fennállnak a jogszabályban elõírt feltételek, ellenkezõ esetben a kérelmet minden kérelmezõ vonatkozásában elutasítja.
(4) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a termelõ nevét, cégnevét, valamint lakhelyét vagy
székhelyét,
b) a külön jogszabály szerinti ügyfél-regisztrációs számát,
c) a termesztés helyét, helyrajzi számát, nagyságát, a
parcellák blokkazonosítóját, valamint
d) a termeszteni kívánt növényfajtát és annak európai
uniós egyedi azonosítóját, valamint a módosított tulajdonságot.
(5) A termesztési hatóság
a) a termesztési engedély iránti kérelem beérkezését
írásban visszaigazolja a kérelmezõnek, és egyidejûleg országos adatbázisban nyilvánosságra hozza a beérkezett kérelem tartalmát (kérelmezõ neve, növényfaj, -fajta, terület,
MEPAR azonosító és helyrajzi szám),
b) 8 napon belül megvizsgálja, hogy a kérelem és
annak mellékletei (a továbbiakban együtt: dokumentáció)
eleget tesznek-e a törvény és a külön jogszabály elõírásainak, és
c) ha a dokumentáció eleget tesz a jogszabályi elõírásoknak, megkeresi a külön jogszabályban meghatározott szakhatóságot állásfoglalása beszerzése céljából a külön jogszabályban meghatározott kérdések tekintetében.
(6) Amennyiben a szakhatóság hozzájárul a termesztéshez, a termesztési hatóság a kérelem megérkezését követõ
40 napon belül elõzetes állásfoglalást bocsát ki a géntechnológiával módosított növények termesztése során biztosítandó pufferzóna mértékérõl és a termesztés egyéb feltételeirõl, amely azonban nem jogosít a termesztés megkezdésére.
(7) A géntechnológiával módosított növények és a hagyományos módon, valamint az ökológiai gazdálkodással
termesztett növények közti pufferzóna külön jogszabályban meghatározott minimális mértékénél a termesztési ha-
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tóság speciális esetben nagyobb távolságot is megállapíthat, a helyi természeti, földrajzi és egyéb, a termesztést befolyásoló adottságok alapján. A természetvédelmi szakhatóság állásfoglalásában a pufferzóna külön jogszabályban
meghatározott minimális mértékénél nagyobb távolságot
is megállapíthat, amennyiben a védett természeti területek,
az érzékeny természeti területek, illetve a NATURA 2000
területek és a géntechnológiával módosított növények termõterületének határvonala között a távolság kisebb, mint a
pufferzóna minimális mértékének kétszerese. A termesztési hatóság, illetve a természetvédelmi szakhatóság által
meghatározott pufferzóna mértéke nem haladhatja meg a
minimális mérték kétszeresét.
(8) A természetvédelmi szakhatóság állásfoglalásában a
természetes élõhelyek, valamint a vadon élõ állatok és növények védelmérõl, a vadon élõ madarak védelmérõl szóló
közösségi jogi aktusoknak megfelelést biztosító jogszabályi rendelkezések, illetve a védetté nyilvánító és az érzékeny természeti területekrõl szóló jogszabályokban foglalt
elõírások teljesítése érdekében speciális termesztési feltételeket állapíthat meg. Ha ezen elõírások ilyen módon sem
teljesíthetõk, a szakhatóság a termesztés engedélyezéséhez nem járul hozzá.
(9) Géntechnológiával módosított rovarrezisztens növény termesztése esetén a rezisztens rovarok megjelenésének elkerülése érdekében a termesztési hatóság az elõzetes
állásfoglalásban meghatározza a géntechnológiával módosított növénnyel hasznosított terület körül létrehozandó
menedékzóna nagyságát, amelynek mértéke legfeljebb a
géntechnológiával módosított növénnyel bevetett terület
20%-a. A menedékzónát a kérelemben géntechnológiával
módosított növénnyel bevetettként jelzett területen belül
kell létrehozni. A menedékzónában termett terményt géntechnológiával módosított terményként kell címkézni, kivéve, ha a géntechnológiával módosított növényt termesztõ által akkreditált laboratóriumban elvégeztetett egyedi
vizsgálat alapján a menedékzónában termett terményre a
külön jogszabályban foglaltak szerint nem kell alkalmazni
a géntechnológiával módosított szervezetek jelölésére vonatkozó elõírásokat.
(10) Az egymás melletti termesztésre vonatkozó oktatásért, a vizsgáztatásért, valamint a bizonyítvány kiállításáért a külön jogszabályban e feladatokra kijelölt szervezet
díjfizetési kötelezettséget állapíthat meg, amely díjnak
arányban kell állnia a költségekkel. Az Európai Unió más
tagállamaiban megszerzett, a géntechnológiával módosított növények, a hagyományos módon, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás melletti
termesztésére vonatkozó képesítést igazoló bizonyítványok a külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett elismerhetõk.
21/C. § (1) A kérelmezõnek az elõzetes állásfoglalás
megadását követõen be kell szereznie a géntechnológiával
módosított növények termesztésének engedélyezéséhez
a) az elõzetes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belüli földtulajdonosok írásos hozzájárulását, és
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b) ha a pufferzónán belüli földterületet nem a tulajdonos használja, a földhasználó írásos hozzájárulását is
(a továbbiakban a) és b) pontban szereplõ személyek
együtt: pufferzónán belüli földtulajdonosok, illetve földhasználók), valamint
c) ha a kérelmezõ nem tulajdonosa annak a földterületnek, ahol a géntechnológiával módosított növényeket termeszteni szándékozik, úgy e földterület tulajdonosának
írásos hozzájárulását is.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti földterület tulajdonosa
az állam, akkor a vagyonkezelõ szervezet, ennek hiányában a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet írásos hozzájárulását kell beszerezni.
(3) A hozzájárulással egyidejûleg a pufferzónán belüli
földtulajdonos, illetve földhasználó nyilatkozatban vállalja, hogy a termesztési engedély érvényességi ideje alatt a
pufferzóna területén nem termeszt a géntechnológiával
módosított növénnyel ivarilag kompatibilis növényt
(a továbbiakban: nyilatkozat). A hozzájárulások és a nyilatkozatok bíróság által nem pótolhatók. A hozzájárulások
és a nyilatkozatok hiányában a termesztési engedély nem
adható meg. A géntechnológiával módosított növények
termesztéséhez való írásos hozzájárulás és a nyilatkozat
mintáját külön jogszabály tartalmazza.
(4) A kérelmezõnek legkésõbb a vetés tervezett idõpontját megelõzõ 20. napig kell a hozzájárulásokat,
valamint a pufferzónán belüli földtulajdonosok, illetve
földhasználók nyilatkozatát benyújtania a termesztési hatóságnak. A termesztési hatóság a hozzájárulások és a nyilatkozatok benyújtását követõ 15 napon belül döntést hoz
a termesztési engedély megadásáról vagy elutasításáról, az
engedélyezõ határozatban egyúttal kötelezi a pufferzónán
belüli földtulajdonost, illetve földhasználót a nyilatkozatában foglaltak betartására.
(5) A termesztési engedély szántóföldi növények esetében egy vetési ciklusra, egyéb esetekben a termesztési engedélyben meghatározott idõtartamra szól, lejártát követõen új engedély iránti kérelmet kell benyújtani.
(6) A termesztési engedély megadását követõen a termesztési hatóság a kérelemben szereplõ, illetve a termesztésre vonatkozó adatokat nyilvántartja és országos adatbázisban közzéteszi, valamint ezzel egy idõben a határozat
másolati példányát továbbítja az ellenõrzést végzõ hatóság
részére. A kérelmezõ, illetve az engedély jogosultja a kérelem benyújtását követõen bekövetkezett változásokat
3 munkanapon belül, írásban köteles bejelenteni a termesztési hatóságnak.
(7) A termesztésre jogosult köteles megküldeni a termesztési hatóság részére az elvetett szaporítóanyag címkéjének másolatát, legkésõbb a vetést követõ 30. napig.
(8) A 21/B. § (3) bekezdése szerinti közös engedély esetén a termelõk a határozatban, illetve a jogszabályokban
foglalt elõírások betartásáért saját földterületük és termesztési tevékenységük vonatkozásában felelõsek.
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(9) Az engedélyezés és a nyilvántartás során a földhivatalok és a Földmérési és Távérzékelési Intézet a termesztési hatóságnak díjmentesen adatot szolgáltatnak.
(10) Az egymás melletti termesztés, valamint a termény
kezelésének, szállításának, raktározásának és forgalmazásának részletes szakmai szabályait és feltételeit külön jogszabály tartalmazza.
21/D. § (1) A termesztési engedélyben és a jogszabályokban foglaltak betartását a külön jogszabályban meghatározott hatóság ellenõrzi. A termesztésre jogosult és a
pufferzónán belüli földtulajdonos, illetve földhasználó köteles együttmûködni az ellenõrzést végzõ hatósággal.
(2) Az ellenõrzést végzõ hatóság hatósági jogkörrel felruházott munkatársa
a) a termesztés helyszínén, valamint a pufferzónán belül, illetve szükség esetén azon kívül is, bármilyen, a termesztéssel érintett területen ellenõrzést végezhet,
b) vizsgálatok céljára térítésmentesen mintát vehet,
c) a termesztésre vonatkozó nyilvántartásokba, iratokba betekinthet, és azokról másolatot készíthet.
(3) A törvény 22. és 23. §-át – kivéve a Géntechnológiai
Bizottság bevonására vonatkozó elõírást –, 24. §-ának
(1) bekezdését, 24/A. §-át, valamint 25. § (1) bekezdésének elsõ mondatát az egymás melletti termesztésre is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített géntechnológiai tevékenység helyett egymás melletti termesztést, géntechnológiai hatóság helyett termesztési hatóságot, hasznosító helyett pedig termesztésre jogosultat kell
érteni.
(4) Amennyiben az ellenõrzés során megállapítást nyer,
hogy a pufferzónán belüli földtulajdonos, illetve földhasználó nem tartja be az engedélyezõ határozatban a részére
megállapított – a nyilatkozatában foglaltak betartására vonatkozó – kötelezettséget, az ellenõrzést végzõ hatóság értesítése alapján a termesztési hatóság kötelezi a pufferzónán belül található, a géntechnológiával módosított növénnyel ivarilag kompatibilis növények megsemmisítésére.
(5) Az egymás melletti termesztés során okozott károkért való felelõsségre – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a Polgári Törvénykönyv 345. és 346. §-a az irányadó.
(6) Ha a károsult a géntechnológiával módosított növények termesztéséhez a 21/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti
írásos hozzájárulását megadta, az egymás melletti termesztés során okozott károkért való felelõsségre a Polgári
Törvénykönyv 339–342. és 344. §-ait kell alkalmazni.
21/E. § (1) Aki Magyarország területén géntechnológiával módosított növény szaporítóanyagát kívánja forgalmazni, az adott szaporítóanyag-tétel forgalmazásának
megkezdése elõtt legkésõbb 60 nappal köteles írásban bejelenteni a termesztési hatóságnál a tervezett forgalmazás
adatait (növényfaj, fajta, szaporítóanyag mennyisége). A
bejelentésekrõl a termesztési hatóság nyilvántartást vezet.
(2) A géntechnológiával módosított szervezetek nyomon követhetõségének biztosítása érdekében a géntechnológiával módosított növény szaporítóanyagának forgalma-
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zója köteles a külön jogszabályban elõírt nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az eladott szaporítóanyag fajtáját,
fémzárolási, illetve azonosító számát, mennyiségét, az eladás dátumát, valamint a vásárló nevét és címét, illetve
cégnevét és székhelyét. A nyilvántartást a forgalmazónak
5 évig kell megõriznie. A nyilvántartást az erre külön jogszabályban kijelölt hatóság ellenõrzi.
(3) A forgalmazó az õszi vetésû növények esetén minden év január 31-ig, tavaszi vetésû növények esetén minden év augusztus 31-ig köteles bejelenteni a termesztési
hatóságnak a géntechnológiával módosított növény szaporítóanyagának a tárgyévben ténylegesen forgalmazott
mennyiségét.
(4) A vásárlást megelõzõen a forgalmazónak tájékoztatnia kell a vásárlót arról, hogy a szaporítóanyag kizárólag
termesztési engedély birtokában használható fel. A vásárló
nyilatkozat aláírásával igazolja, hogy a forgalmazó tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(5) A külön jogszabályban kijelölt ellenõrzõ hatóság az
(1)–(4) bekezdésekben foglalt elõírások megszegõivel
szemben a 22. § (2) bekezdése szerinti bírságot szab ki.”
21. § A Gtv. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„22. § (1) A géntechnológiai tevékenységgel kapcsolatos jogszabályokban és az engedélyben foglaltak betartását a külön jogszabályban kijelölt hatóság (a továbbiakban: ellenõrzésre jogosult hatóság) a tevékenység helyszínén ellenõrzi. Az ellenõrzésre jogosult hatóság a helyszíni
ellenõrzés során a tevékenységet felfüggeszti a géntechnológiai hatóság 25. § (1) bekezdése szerinti döntéséig, ha
a) a tevékenység eltér az engedélyben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaktól,
b) nem engedélyezett géntechnológiai tevékenységet
észlel,
c) az engedélyezett tevékenység kockázatának növekedésére vonatkozóan bármilyen új ismeret jut a tudomására,
különösen, ha az az emberi egészségre vagy a környezetre
jelentett kockázat mértékével függ össze.
(2) Az ellenõrzésre jogosult hatóság géntechnológiai
bírság megfizetését írhatja elõ, ha a géntechnológiai tevékenység ellenõrzése során az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglaltakat észleli.
(3) A bírság az azt kiszabó hatóság bevétele, amelyet az
e törvényben és annak végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott feladataival kapcsolatban felmerülõ
költségei fedezésére használhat fel.
(4) Az ellenõrzésre jogosult hatóság az elvégzett ellenõrzésrõl, valamint az annak során alkalmazott intézkedésérõl a géntechnológiai hatóságot az ellenõrzési jegyzõkönyvnek az ellenõrzéstõl számított 3 napon belüli megküldésével értesíti, és javaslatot tesz a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó, nemzeti hatáskörben megadott
engedély módosítására vagy visszavonására, közösségi
hatáskörbe tartozó engedély esetén pedig az engedély módosításának vagy visszavonásának kezdeményezésére.
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(5) Az ellenõrzéssel összefüggésben felmerült vizsgálatok költségei jogszabálysértés megállapítása esetén a jogszabálysértõt terhelik.
(6) A géntechnológiai hatóság honlapján az elvégzett
ellenõrzésekrõl tájékoztatást tesz közzé.”
22. § A Gtv. 23. §-át megelõzõ alcím és a 23. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:
„Az engedély módosítása, visszavonása
23. § (1) Amennyiben az engedélyezett géntechnológiai
tevékenység az engedély alapjául szolgáló kockázat értékeléshez képest kockázatnövekedést jelent, különösen az
emberi egészség és a környezet vonatkozásában, a géntechnológiai hatóság hivatalból vagy az engedélyezési eljárásban közremûködött szakhatóságok, illetve az ellenõrzésre jogosult hatóság kezdeményezésére, a Géntechnológiai Bizottság véleménye alapján
a) a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó, nemzeti hatáskörben megadott engedélyt módosítja, vagy ha az
engedély megadásának feltételei már nem állnak fenn, az
engedélyt visszavonja,
b) közösségi hatáskörbe tartozó engedély esetén a külön jogszabályban meghatározott kapcsolattartó szerven
keresztül kezdeményezi az engedély módosítását vagy
visszavonását.
(2) A géntechnológiai hatóság a 22. § (1) bekezdésének
a) pontja szerinti esetben az ellenõrzésre jogosult hatóság
kezdeményezésére, valamint abban az esetben, ha a hasznosító a 11. § szerinti éves jelentéstételi kötelezettségének
nem tesz eleget, hivatalból
a) visszavonja a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó, nemzeti hatáskörben megadott engedélyt,
b) közösségi hatáskörbe tartozó engedély esetén a külön jogszabályban meghatározott kapcsolattartó szerven
keresztül kezdeményezi az engedély visszavonását.
(3) A géntechnológiai hatóság az engedély módosításáról, visszavonásáról, illetve módosításának vagy visszavonásának kezdeményezésérõl haladéktalanul tájékoztatja a
nyilvántartó szervet és az engedélyezési eljárásban közremûködött szakhatóságokat.
(4) A 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a géntechnológiai hatóság a nem engedélyezett géntechnológiai
tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyt,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó
szervezetet 3 évig eltilthatja minden géntechnológiai tevékenység végzésétõl, aki ezáltal a tilalom idejére géntechnológiai tevékenység végzésére jogosító engedélyt nem
kaphat.”
23. § A Gtv. 24/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„24/A. § Ha a géntechnológiai tevékenység végzésére
jogosító engedélyt kérelmezõ vagy a hasznosító a kérelemben meghatározott géntechnológiával módosított szervezettel, illetve az engedélyezett tevékenységgel kapcso-
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latban fontos új adatokhoz jut vagy a tevékenységet olyan
módon kívánja megváltoztatni, amely az ezzel járó kockázatokat jelentõsen megnöveli, az emberi egészség és a környezet védelmét biztosító intézkedések megtétele mellett
errõl az illetékes géntechnológiai hatóságot haladéktalanul tájékoztatnia kell. A kérelmezõnek az engedély iránti
kérelemmel benyújtott dokumentációt felül kell vizsgálnia
és a kérelmet módosítania kell vagy vissza kell vonnia. A
hasznosítónak az engedély iránti kérelemmel benyújtott
dokumentációt felül kell vizsgálnia és az engedély módosítására vagy visszavonására irányuló kérelmet kell benyújtania. A géntechnológiai hatóság a hasznosító tájékoztatását követõen a 25. § (1) bekezdése szerint jár el.”
24. § A Gtv. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A géntechnológiai hatóság az ellenõrzésre jogosult
hatóság 22. § (1) bekezdése szerinti értesítése, vagy a 22. §
(1) bekezdésében foglaltak észlelése esetén az engedély
módosításáról vagy visszavonásáról való döntésig az emberi egészséget vagy a környezetet veszélyeztetõ esetekben a tevékenység folytatását korlátozhatja vagy megtilthatja. A géntechnológiai hatóság az intézkedésrõl és annak
okairól az intézkedés megtétele után haladéktalanul tájékoztatja a Géntechnológiai Bizottságot.”
25. § A Gtv. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„26. § A Kormány, az egészségügyi miniszter, valamint
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által a 4. § alapján
kijelölt hatóságok egymásnak a 22–25. §-ban foglalt hatósági eljárásaiban szakhatóságként kölcsönösen közremûködnek.”
26. § (1) A Gtv. 34. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap
(1) a Kormány, hogy rendeletben szabályozza, illetve a
d) pont esetében kijelölje]
„d) a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történõ átvitelének szabályait, valamint kijelölje a nemzeti tájékoztató központot, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004.
évi CIX. törvénnyel kihirdetett Cartagena Jegyzõkönyvben meghatározott feladatokat ellátó hatóságot, valamint
az ellenõrzést végzõ hatóságokat;”
(2) A Gtv. 34. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap
(1) a Kormány, hogy rendeletben szabályozza, illetve a
d) pont esetében kijelölje]
„f) a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjét, valamint az eljárás során az Európai Unió Bizottságával való kapcsolattartást, továbbá a közvetlen feldolgozásra szánt termékek esetében az engedélyezett géntechnológiával módosított szervezettel történõ technoló-
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giailag elkerülhetetlen szennyezõdés mértékének meghatározását, amely alatt a géntechnológiával módosított szervezetekre vonatkozó forgalomba hozatali, jelölési és csomagolási elõírásokat nem kell alkalmazni, és a közvetlenül
élelmiszerként vagy takarmányként történõ felhasználásra, vagy feldolgozásra szánt termékek esetében a kedvezõ
eredményû kockázatértékeléssel rendelkezõ géntechnológiával módosított szervezetek véletlen vagy technikailag
elkerülhetetlen elõfordulására vonatkozó átmeneti intézkedéseket, valamint kijelölje a 4. § (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott engedélyeket és a géntechnológiával módosított növények termesztésére vonatkozó
engedélyeket kiadó hatóságot;”
(3) A Gtv. 34. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Felhatalmazást kap]
„(3) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,
hogy a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, valamint
az egészségügyi miniszterrel egyetértésben rendeletben
szabályozza a mezõgazdasági, az élelmiszer-ipari (beleértve az élelmiszer-elõállításban alkalmazott technológiai segédanyagokat is), illetve az egyéb ipari területeken a géntechnológiai tevékenység részletes szakmai szabályait, és
az azok folytatásához szükséges mûszaki, technológiai,
környezetvédelmi, természetvédelmi és egészségügyi feltételeket;
(4) az egészségügyi miniszter, hogy kijelölje a 4. §
(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott engedélyezõ, illetve a 4. § (3) bekezdésében meghatározott szakhatóságokat;”
(4) A Gtv. 34. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap]
„(8) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,
hogy az egészségügyi miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás, illetve adatszolgáltatás részletes szabályait, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentáció tartalmát;”
(5) A Gtv. 34. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap]
„(10) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,
hogy a szociális és munkaügyi miniszterrel és az egészségügyi miniszterrel együttesen, valamint a környezetvédelmi
és vízügyi miniszterrel egyetértésben rendeletben határozzák meg a géntechnológiai módosításnak tekinthetõ,
illetve annak nem minõsülõ eljárásokat, továbbá jelöljék
ki a géntechnológiai tevékenység ellenõrzésére jogosult
hatóságokat és határozzák meg az ellenõrzés részletes szabályait;”
(6) A Gtv. 34. §-a a következõ (11) és (12) bekezdéssel
egészül ki:
[Felhatalmazást kap]
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„(11) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,
hogy a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza
a) az egymás melletti termesztés részletes szakmai szabályait és feltételeit (így különösen a pufferzóna minimális
mértékét, az írásos hozzájárulás és a nyilatkozat formáját),
ellenõrzésének részletes szabályait,
b) az Európai Unió más tagállamaiban megszerzett
egymás melletti termesztésre vonatkozó képesítést igazoló
bizonyítványok elismerésének feltételeit, illetve
c) kijelölje az ellenõrzõ hatóságot, valamint az egymás
melletti termesztésre vonatkozó oktatást, vizsgáztatást,
valamint a bizonyítvány kiállítását végzõ szervezetet;
(12) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, hogy rendeletben szabályozza a géntechnológiai tevékenység és az
egymás melletti termesztés engedélyezési eljárásában közremûködõ szakhatóságot.”
27. § A Gtv. a következõ 38. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
38. § (1) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 90/219/EGK (1990. április 23.) irányelve a
géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt
rendszerben történõ felhasználásáról, a törvény 34. §-a
(1) bekezdésének e) pontjában és (10) bekezdésében adott
felhatalmazások alapján megalkotott kormányrendelettel
és miniszteri rendelettel együtt;
b) a Tanács 98/81/EK (1998. október 26.) irányelve a
géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt
rendszerben történõ felhasználásáról szóló 90/219/EGK
irányelv módosításáról, a törvény 34. §-a (1) bekezdésének f) pontjában, valamint (3)–(4), (8) és (10) bekezdéseiben adott felhatalmazások alapján megalkotott kormányrendelettel és miniszteri rendeletekkel együtt;
c) az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK
(2001. március 12.) irányelve a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történõ szándékos kibocsátásáról és a Tanács 90/220/EGK irányelvének hatályon kívül helyezésérõl, valamint az azt módosító 1829/2003/EK,
1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletek, a
törvény 34. §-a (1) bekezdésének e)–f) pontjaiban,
valamint (3)–(4), (8) és (10) bekezdéseiben adott felhatalmazások alapján megalkotott kormányrendeletekkel és
miniszteri rendeletekkel együtt.
(2) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK
(2003. július 15.) rendelete a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történõ átvitelérõl,
18. cikk;
b) az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK
(2003. szeptember 22.) rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekrõl és takarmányokról, 5. cikk (2) be-
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kezdés, 17. cikk (2) bekezdés, 29. cikk (1) bekezdés,
30. cikk (6)–(7) bekezdés, 45. cikk;
c) az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK
(2003. szeptember 22.) rendelete a géntechnológiával módosított szervezetek nyomon követhetõségérõl és címkézésérõl, és a géntechnológiával módosított szervezetekbõl
elõállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomon követhetõségérõl, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról, 4. cikk (6)–(8) bekezdés, 9. cikk (1) bekezdés,
11. cikk.”

Záró rendelkezések
28. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) E törvény 20. §-ával megállapított, a Gtv. 21/B. §-a
(2) bekezdésének utolsó mondata, 21/E. §-ának (5) bekezdése, valamint 21. §-ával megállapított, a Gtv. 22. §-ának
(5) bekezdése a kihirdetést követõ 45. napon lép hatályba,
ezzel egyidejûleg hatályát veszti a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII. törvény, valamint az
állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi
XXVIII. törvény módosításáról szóló 2002. évi
LXVII. törvény (a továbbiakban: Gtv.M.) 15. §-a. Az egymás melletti termesztés ellenõrzése során az e törvény
20. §-ával megállapított, a Gtv. 21/D. §-ának (3) bekezdése alkalmazásában géntechnológiai bírság az e törvény kihirdetését követõ 45. napot követõen indult eljárásokban
szabható ki.
(3) Az e törvény hatálybalépése elõtt indult, folyamatban lévõ engedélyezési eljárások tekintetében is e törvény
elõírásait kell alkalmazni.
(4) Az e törvény hatálybalépése elõtt kiadott engedélyek esetén az évenkénti meghosszabbításra vonatkozó
elõírások helyett az e törvény 8. §-ával megállapított, a
Gtv. 7. §-a szerinti megújítás szabályait kell alkalmazni.
(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Gtv.
a) 2. §-ának e) pontja,
b) 9. §-ának (2)–(3) bekezdései,
c) 14. §-át megelõzõ alcíme és a 14. §-a,
d) a 24/A. §-át megelõzõ alcím,
e) 25. §-ának (5) bekezdése,
f) 31. §-a,
g) 34. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegébõl
az „ , illetve a d) pont esetében kijelölje” szövegrész, és
34. §-ának (5) bekezdése,
h) 34. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „és élelmiszer-elõállításban alkalmazott technológiai segédanyagok” szövegrész, (7) és (9) bekezdéseiben „a gazdasági és
közlekedési miniszterrel,” szövegrész,
i) 35. §-a és az azt megelõzõ alcím.

11882

MAGYAR KÖZLÖNY

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Gtv.M. 2. §-ának (1) bekezdése, 3. §-a, 6. §-a,
11. §-a, 21. §-ának b), c), d) és e) pontja, 13. §-a, 18. §-ának
(1) bekezdése, 19. §-ának (2)–(4) bekezdése és 20. §-a.
(7) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Gtv.
a) 8/A. §-a elé a „A géntechnológiai módosítás és a zárt
rendszerû felhasználás engedélyezésének különös szabályai” alcím kerül, valamint
b) 5. §-a (2) bekezdésének f) pontjában és (5) bekezdésében, valamint 34. §-ának (6) és (9) bekezdéseiben az
„egészségügyi, szociális és családügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyi miniszter”,
c) 8. §-ának (2) bekezdésében az „(1) bekezdés b) pontban” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben”,
d) 8. §-ának (5) bekezdésében az „Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az
„Egészségügyi Minisztérium”,
e) 17. §-ának (1) bekezdésében a „kibocsátására” szó
helyébe a „nem forgalomba hozatali célú kibocsátására”
szövegrész, 24. §-ának (1) bekezdésében a „kibocsátásával” szó helyébe a „nem forgalomba hozatali célú kibocsátásával”,
f) 36. §-ának (1) és (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”
szövegrész lép.
(8) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok
elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi
LII. törvény 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Géntechnológiával módosított növényfajták esetében a géntechnológiai tevékenységet szabályozó törvényben foglalt elõírásokat is alkalmazni kell.”
(9) A 2007. évben, amennyiben e törvény hatálybalépése és a vetési idõ között 90 nap már nem áll rendelkezésre,
az egymás melletti termesztés engedélyezési eljárása során
a kérelmet legkésõbb a vetés tervezett idõpontját megelõzõ 45. napon kell benyújtani, a szakhatóságok állásfoglalásukat 15 napon belül hozzák meg, amely határidõ nem
hosszabbítható meg. A termesztési hatóság az elõzetes állásfoglalást, amennyiben annak feltételei fennállnak, a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül bocsátja ki,
az e törvény 20. §-ával megállapított, a Gtv. 21/C. §
(1)–(2) bekezdése szerinti hozzájárulásokat, valamint a
21/C. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat a kérelem
benyújtásától számított 40. napig kell benyújtani. A termesztési hatóság határozatát a hozzájárulások és nyilatkozatok benyújtásától számított 5 napon belül hozza meg.
(10) A 2007. évben a géntechnológiával módosított növények szaporítóanyagát forgalmazónak e törvény hatálybalépésétõl számított 30. napon belül kell bejelentenie a
termesztési hatóságnál a tervezett forgalmazás e törvény
20. §-ával megállapított, a Gtv. 21/E. § (1) bekezdése szerinti adatait.
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(11) A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
legkésõbb a forgalomba hozatali engedély megadásának
idõpontjáig gondoskodik a pufferzóna minimális mértékének külön jogszabályban történõ meghatározásáról,
amennyiben az Európai Unió bármely tagállamában olyan
géntechnológiával módosított szervezet köztermesztési
célú forgalomba hozatalának engedélyezését kezdeményezik, amely esetében az érintett növényfajtára nézve a
külön jogszabály a pufferzóna minimális mértékét nem határozza meg.
29. § A törvény tervezetének a mûszaki szabványok és
szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási
eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
30. § (1) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 90/219/EGK (1990. április 23.) irányelve a
géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt
rendszerben történõ felhasználásáról, 17. cikk (a törvény
21. §-a);
b) a Tanács 98/81/EK (1998. október 26.) irányelve a
géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt
rendszerben történõ felhasználásáról szóló 90/219/EGK
irányelv módosításáról, 1. cikk (1) bekezdés [a törvény
9. §-ának (1) bekezdése, 10. §-a];
c) az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK
(2001. március 12.) irányelve a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történõ szándékos kibocsátásáról és a Tanács 90/220/EGK irányelvének hatályon kívül helyezésérõl, valamint az azt módosító 1829/2003/EK,
1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletek.
(2) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK
(2003. július 15.) rendelete a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történõ átvitelérõl,
18. cikk (a törvény 21. és 22. §-a);
b) az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK
(2003. szeptember 22.) rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekrõl és takarmányokról, 5. cikk (2) bekezdés, 17. cikk (2) bekezdés, 29. cikk (1) bekezdés,
30. cikk (6)–(7) bekezdés, 45. cikk (a törvény 5. §, 18. §;
21. és 22. §, 10–11., 13., 19. §-a);
c) az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK
(2003. szeptember 22.) rendelete a géntechnológiával módosított szervezetek nyomon követhetõségérõl és címkézésérõl, és a géntechnológiával módosított szervezetekbõl
elõállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomon kö-
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vethetõségérõl, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról, 4. cikk (6)–(8) bekezdés, 9. cikk (1) bekezdés,
11. cikk (a törvény 14. §, 21. és 22. §-a).
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

A Kormány rendeletei
A Kormány
252/2006. (XII. 7.) Korm.
rendelete
a településrendezési és az építészeti-mûszaki
tervtanácsokról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének q) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

A rendelet alkalmazási köre
1. §
A rendelet szabályait kell alkalmazni az e rendeletben
meghatározott településrendezési tervek és helyi építési
szabályzatok, valamint a jogszabály alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött és e rendeletben, valamint az önkormányzat rendeletében meghatározott építmények építészeti-mûszaki tervét véleményezõ tervtanács mûködésére és eljárási rendjére.

A tervtanács összetétele
2. §
(1) A tervtanács – a településtervezésben, illetve az építészeti-mûszaki tervezésben magas szintû elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezõ – természetes személyekbõl álló szakmai tanácsadó testület.
(2) A tervtanács elnökbõl és tervtanácsi tagokból áll,
akik a tervtanácsi tárgyaláson szavazati joggal rendelkeznek.
(3) A tervtanács tagjaira javaslatot tehetnek:
a) a tervtanács elnöke,
b) az építésügyben érdekelt szakmai, társadalmi, civil
szervezetek,
c) a szakterületileg érintett felsõoktatási intézmények,
valamint
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d) az országos és nemzetközi védelem (világörökség
védelme, mûemlékvédelem, természetvédelem, környezetés tájvédelem) elrendelése tekintetében illetékességgel rendelkezõ miniszter.
(4) A szakmai kamarák a tervtanácsba legalább 10, legfeljebb 50, az 5. § (1) és (3) bekezdésében foglalt képesítési feltételeknek megfelelõ személyt jelölnek ki.
(5) A tervtanács tagja
a) a kijelölt személyek közül legalább 10, valamint
b) a javasolt személyek közül
a tervtanács mûködtetõje által a 13. § (2) bekezdésének
a)–c) és e)–f) pontjai, valamint (3) bekezdése figyelembevételével kinevezett személy.

A tervtanács elnöke
3. §
(1) A tervtanács elnöke
a) a központi tervtanácsok esetében a miniszter által kinevezett köztisztviselõ;
b) a területi tervtanácsokban a területi fõépítész;
c) a helyi tervtanácsban,
ca) ha a helyi önkormányzat mûködteti az önkormányzati fõépítész,
cb) ha a területi építész kamara elnöke mûködteti a területi építész kamara elnöke, vagy a kamara által felkért
kamarai tag.
(2) Az (1) bekezdés a) és cb) pontja szerinti tervtanácsok esetében a tervtanács elnökét a mûködtetõ nevezi ki.
A tervtanács elnökévé a településtervezési, az építészeti-mûszaki tervezési és az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott felsõfokú szakirányú végzettséggel és legalább
nyolc éves szakmai gyakorlattal rendelkezõ személy nevezhetõ ki.
(3) A tervtanácsi elnöki kinevezés négy évre szól, amely
meghosszabbítható. A tervtanácsi elnöki kinevezés megszûnik
a) központi tervtanács elnöke esetében a kinevezés miniszter általi visszavonásával,
b) a területi, illetve önkormányzati fõépítészi megbízatás megszûnésével,
c) kamarai tag esetében a szakmagyakorlási jogosultság, illetve a kamarai tagsági jogviszony megszûnésével.
(4) A tervtanács elnökének feladata:
a) javaslattétel a mûködtetõnek
aa) a titkár és tervtanácsi tagok kinevezésére,
ab) a tervtanács ügyrendjére és annak elfogadására;
b) a tervdokumentáció áttétele a feladatkör és mûködési terület szerint illetékes tervtanácshoz a titkár javaslata
alapján;
c) szükség esetén a titkár javaslata alapján elrendelheti
a tervdokumentáció rövidített, vagy – amennyiben ké-
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szült – digitálisan rögzített változatának a tervdokumentáció benyújtója általi megküldését a tervtanács számára;
d) a tervtanácsi tárgyaláson részt vevõ tagok kiválasztása;
e) a tárgyalandó témáktól függõen bíráló kijelölése;
f) a tervtanácsi munka irányítása, a tárgyalás vezetése;
g) a tárgyaláson elhangzott vélemények szóbeli összefoglalása a jegyzõkönyv számára;
h) a tervtanácsi állásfoglalás kiadmányozása.
(5) A (4) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározottak az
elnök kizárólagos, át nem ruházható jogkörét képezik, további jogköreit az ügyrendben meghatározottak szerint átadhatja. Tartós akadályoztatása esetén a tervtanács titkárának kezdeményezésére az elnök helyettesítésére a kinevezés, illetve megbízás (2) bekezdésben foglalt rendje szerint kerül sor.

A tervtanács titkára
4. §
(1) A tervtanács titkárát a tervtanács mûködtetõje nevezi ki. A titkár kinevezése négy évre szól, amely meghosszabbítható, illetve megszûnik a köztisztviselõi, illetve
a munka-, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszûnésével.
(2) A titkár a tervtanács típusának (településrendezési
vagy építészeti-mûszaki) megfelelõ felsõfokú szakirányú
végzettséggel, valamint közigazgatási alapvizsgával vagy
azzal egyenértékû vizsgával rendelkezõ személy.
(3) A titkár
a) vizsgálja a tervtanács hatáskörének és illetékességének fennállását,
b) javaslatot tesz az elnöknek a kérelem és a hozzá tartozó tervdokumentáció feladatkör és mûködési terület hiánya miatti áttételére,
c) vizsgálja, hogy a benyújtott tervdokumentáció tartalmazza-e az e rendelet szerinti kötelezõ tartalmi elemeket,
d) szükség esetén a hiánypótlásra szólítja fel a tervdokumentáció benyújtóját,
e) szükség esetén javaslatot tesz az elnöknek a településrendezési tervdokumentáció rövidített, vagy
– amennyiben készült – digitálisan rögzített változatának a
tervdokumentáció benyújtója általi, a tervtanács számára
történõ megküldésének elrendelésére,
f) meghívja a tervtanácsi tárgyalás résztvevõit e jogszabályban foglaltaknak és az elnök döntésének megfelelõen,
g) vezeti és összeállítja a jegyzõkönyvet,
h) elõkészíti az elnöknek kiadmányozásra a tervtanácson elhangzottak alapján a tervtanács állásfoglalását,
i) megküldi az érintetteknek a tervtanácsi állásfoglalást,
j) végzi a tervtanács mûködésével kapcsolatos iratkezelési feladatokat,
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k) kezdeményezi a mûködtetõnél az elnök tartós akadályoztatása a helyettesítés elrendelését,
l) bekérheti a tervezés tárgyától, az építmény jellegétõl
és a védettség típusától függõen:
la) a tervezési területrõl és környezetérõl készült
fotókat,
lb) fotómontázst,
lc) a homlokzat-színezés dokumentálását, és
ld) a tudományos és diagnosztikai kutatások eredményeinek összegzését, valamint makettet, távlati képeket stb.
(4) A titkár feladatait a tervtanács elnöke, vagy tagja is
elláthatja, ha megfelel a (2) bekezdés szerinti feltételeknek.

A tervtanácsi tag
5. §
(1) A tervtanács tagja – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a településrendezési-tervezési, az építészeti-mûszaki tervezési és az építésügyi mûszaki szakértõi
jogosultság szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott felsõfokú szakirányú végzettséggel és legalább
öt éves szakmai gyakorlattal rendelkezõ természetes személy lehet.
(2) A 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott mûemléki védelem elrendelése tekintetében illetékes miniszter javaslatára kinevezett tervtanácsi tag felsõfokú szakirányú végzettséggel rendelkezõ mûvészettörténész is lehet.
(3) A szakmai kamarák által jelölt tervtanácsi tagoknak
tervezési szakmagyakorlási jogosultsággal is rendelkezniük kell.
(4) A tervtanács tagjait a tervtanács mûködtetõje nevezi
ki. A tervtanácsi tagok kinevezése négy évre szól, amely
meghosszabbítható. Ha kinevezést kizáró körülmény a kinevezést követõen merül fel, a mûködtetõ a kinevezést
visszavonja.
(5) Egy személy több tervtanácsban is lehet tervtanácsi
tag.

A bíráló
6. §
(1) A tervtanács elnöke az egyes szakkérdések tisztázása, illetve a tervtanács megalapozottabb vélemény-nyilvánítása érdekében bírálót kérhet fel.
(2) A 9. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt esetben az
5. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelõ bíráló felkérése kötelezõ.
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(3) A bírálóra a tervtanács tagjára vonatkozó az 5. §
(1)–(3) bekezdés szerinti szakmai feltételek az irányadók.
(4) A bíráló feladata a tervtanácsra benyújtott tervdokumentáció írásos bírálatának elkészítése. A bírálat elkészítésére elegendõ idõt, de legfeljebb 10 munkanapot kell
biztosítani.

Összeférhetetlenségi szabályok
7. §
(1) Bírálóként, illetve elnökként, tagként, valamint titkárként nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban a tárgyalandó tervdokumentáció tervezõje, valamint annak
a) a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 172. § g) pontja alapján hozzátartozója,
b) a tervdokumentáció benyújtását megelõzõ egy éven
belül szerzõi jogi védelem alá esõ alkotás tekintetében
szerzõtársa vagy munkatársa volt,
c) munkatársa, illetve gazdasági társaságban tulajdonostársa, a tulajdonában álló gazdasági társaságnak alkalmazottja vagy azzal megbízási jogviszonyban áll, illetve
d) tulajdonában levõ gazdasági társaság alkalmazásában vagy azzal megbízási jogviszonyban álló tervezõ.
(2) A tervtanácsban nem vehet részt az, akitõl nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.
(3) Településrendezési eszközre vonatkozó tervtanácsi
állásfoglalás kialakítása esetén nem lehet elnök, tag,
illetve bíráló az elfogadásban érintett önkormányzat alkalmazottja, valamint képviselõ testületének tagja.
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(2) A központi településrendezési tervtanács feladata,
hogy véleményezze:
a) a fõváros, a fõvárosi kerületek, a megyei jogú városok, a teljes egészében, vagy részben a világörökség területén fekvõ városok közigazgatási területének egészére
egyszerre készített településszerkezeti terveket,
b) azon helyi építési szabályzatokat, amelyek az
a) pontban meghatározott területekre, szabályozási tervvel
együtt készülnek,
c) az a) és b) pontokban felsoroltak teljes körû felülvizsgálata kapcsán szükségessé váló módosítást tartalmazó településrendezési eszközöket,
d) mindazon településrendezési tervet, amely olyan
változást tartalmaz, amely az a) pontban meghatározott települések egész közigazgatási területére vagy azon túlmenõen is hatással van.
(3) A területi településrendezési tervtanács mûködési
területe megegyezik a területi fõépítész illetékességi területével.
(4) A területi településrendezési tervtanács feladata,
hogy véleményezze:
a) a városok, az 1000 fõ lakosságszámot meghaladó
községek közigazgatási területét, valamint az országos
mûemléki védettség alatt álló vagy az országos jelentõségû védett természeti területeket, illetve az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû (a továbbiakban: Natura 2000) területeket érintõ településszerkezeti terveket,
b) a (2) bekezdés a) pontjában felsorolt tervek legalább
településszerkezeti egységre kiterjedõ módosítását,
c) mindazon településrendezési tervet, amely olyan
változást tartalmaz, amely az a) pontban meghatározott települések egész közigazgatási területére vagy azon túlmenõen is hatással van.

(4) Az összeférhetetlenség elbírálásának részletes szabályairól a tervtanács ügyrendje rendelkezik.
(5) A bíráló, az elnök, a tag, valamint a titkár a tervtanács
mûködtetõjének haladéktalanul, de legkésõbb az ok felmerülésétõl számított 3 napon belül köteles bejelenteni, ha
vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn. Az összeférhetetlenségi okot az összeférhetetlenségi okról való tudomásszerzéstõl számított nyolc napon, de legkésõbb a
tervtanácsi eljárás megindulásától számított hat hónapon
belül a tervtanácsi tárgyaláson részt vevõ, valamint a tervtanácsi állásfoglalással érintett személy is bejelentheti.

A településrendezési tervtanácsok feladatköri
és mûködési területre vonatkozó szabályai
8. §
(1) A központi településrendezési tervtanács mûködési
területe az egész ország területére kiterjed.

Az építészeti-mûszaki tervtanácsok feladatköri
és mûködési területre vonatkozó szabályai
9. §
(1) A központi építészeti-mûszaki tervtanács mûködési
területe az egész ország területére kiterjed.
(2) A központi építészeti-mûszaki tervtanács feladata,
hogy véleményezze:
a) mûemléki jelentõségû területen, mûemléki környezetben, országos jelentõségû védett természeti területen,
Natura 2000 területen, kiemelt üdülõkörzetben, továbbá
helyi építészeti örökségi védelem alatt álló területen megvalósuló
aa) 20 000 m2 összes szintterületet meghaladó kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésû, továbbá
ab) 5000 m2 összes szintterületet meghaladó egyéb rendeltetésû

11886

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/150. szám

új épület építésügyi hatósági engedélyezéséhez szükséges
építészeti-mûszaki terveket;
b) világörökség területen a 2000 m2 összes szintterületet meghaladó egyéb rendeltetésû új épület építésügyi hatósági engedélyezéséhez szükséges építészeti-mûszaki
terveket;
c) mérethatár nélkül a külön jogszabály szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt és az Étv. 2. §-ának
9. pontja szerinti közhasználatú új építmény építésügyi hatósági engedélyezéséhez szükséges építészeti-mûszaki
terveket;
d) egyedi mûemléki védelem alatt álló ingatlant érintõ
tervezett beruházás, illetve mûemléki védelem alatt álló
épületek homlokzatát, tömegét érintõ helyreállítás, felújítás, átalakítás, hozzáépítés, rendeltetésváltás, illetve mûemléki védettségû ingatlanon új épület építésügyi hatósági
engedélyezéséhez szükséges építészeti-mûszaki terveket.

rületen, a kiemelt üdülõkörzetben, továbbá a helyi építészeti örökségi védelem alatt álló területen megvalósuló
aa) 5000 m2 összes szintterületet elérõ, de a 10 000 m2
összes szintterületet meg nem haladó kereskedelmi, ipari,
logisztikai rendeltetésû, továbbá
ab) 2000 m2 összes szintterületet elérõ, de a 3000 m2
összes szintterületet meg nem haladó egyéb rendeltetésû
új épület építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges
építészeti-mûszaki terveket;
b) jogszabállyal építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek engedélyezéséhez szükséges
építészeti-mûszaki terveket, amelyeknek a helyi tervtanács általi véleményezését – a helyi építészeti értékek védelme és a településkép alakítása érdekében – a települési
(fõvárosban a kerületi) önkormányzat az általa mûködtetett tervtanács mûködési rendjérõl szóló rendeletében elõírta.

(3) A területi építészeti-mûszaki tervtanács mûködési
területe – a 10. § (3) bekezdésben foglaltak kivételével –
megegyezik a területi fõépítész illetékességi területével.

(3) A fõvárosi építészeti-mûszaki tervtanács mûködési
területe a fõváros közigazgatási területére terjed ki.

(4) A területi építészeti-mûszaki tervtanács feladata – a
10. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével –, hogy véleményezze:
a) a mûemléki jelentõségû területen, a mûemléki környezetben, a világörökség területen, az országos jelentõségû védett természeti területen, a Natura 2000 területen, a
kiemelt üdülõkörzetben, továbbá a helyi építészeti örökségi védelem alatt álló területen megvalósuló
aa) 10 000 m2 összes szintterületet elérõ, de a
20 000 m2 összes szintterületet meg nem haladó kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésû, továbbá
ab) 3000 m2 összes szintterületet elérõ, de az 5000 m2
összes szintterületet meg nem haladó egyéb rendeltetésû új
épület, és
ac) 5000 m2 összes szintterületet meghaladó meglévõ
közhasználatú
építmény homlokzatát is érintõ bõvítés építésügyi hatósági
engedélyezéséhez szükséges építészeti-mûszaki terveket;
b) az a) pont szerinti védelem alatt nem álló területen a
20 000 m2 összes szintterületet meghaladó méretû új épület
építésügyi hatósági engedélyezéséhez szükséges építészeti-mûszaki terveket.

10. §
(1) A helyi építészeti-mûszaki tervtanács mûködési területe – a (6) bekezdésben meghatározott eset kivételével –
a település közigazgatási területére terjed ki.
(2) Az (5) bekezdésben meghatározott eset kivételével a
helyi építészeti-mûszaki tervtanács feladata, hogy véleményezze:
a) a mûemléki jelentõségû területen, a mûemléki környezetben, valamint a világörökség területen, az országos
jelentõségû védett természeti területen, a Natura 2000 te-

(4) A fõvárosi építészeti-mûszaki tervtanács feladata,
hogy véleményezze:
a) a mûemléki jelentõségû területen, a mûemléki környezetben, valamint a világörökség területen, az országos
jelentõségû védett természeti területen, a Natura 2000 területen, a kiemelt üdülõkörzetben, továbbá a helyi építészeti örökségi védelem alatt álló területen megvalósuló
aa) 10 000 m2 összes szintterületet elérõ, de a
20 000 m2 összes szintterületet meg nem haladó kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésû, továbbá
ab) 3000 m2 összes szintterületet elérõ, de az 5000 m2
összes szintterületet meg nem haladó egyéb rendeltetésû
új épület,
ac) 5000 m2 összes szintterületet meghaladó meglévõ
közhasználatú építmény homlokzatát is érintõ bõvítése
építésügyi hatósági engedélyezéséhez szükséges építészeti-mûszaki terveket;
b) az a) pont szerinti védelem alatt nem álló területen a
20 000 m2 összes szintterületet meghaladó méretû új épület
építésügyi hatósági engedélyezéséhez szükséges építészeti-mûszaki tervek;
c) a helyi építészeti értékek védelme és a településkép
alakítása érdekében a fõvárosi önkormányzat – tervtanács
mûködési rendjérõl szóló, az érintett kerületi önkormányzatokkal e tekintetben egyeztetett – rendeletében meghatározott, jogszabállyal építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek építésügyi hatósági engedélyezéséhez szükséges építészeti-mûszaki terveket.
(5) A területi építész kamara a (2) bekezdésben meghatározott feladatkör gyakorlására kiterjedõen akkor mûködtet helyi építészeti-mûszaki tervtanácsot, ha azt a települési önkormányzat sem egyedül, sem társulásos formában
nem mûködteti.
(6) A területi építész kamara által mûködtetett helyi
tervtanács mûködési területe megegyezik a területi építész
kamara illetékességi területével.
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(7) A területi építész kamara a helyi tervtanács megalakítása elõtt tájékoztatást kér a helyi önkormányzattól arról,
hogy mûködtet-e tervtanácsot, valamint annak megalakítása, illetve megszüntetése idõpontjáról.
(8) A települési önkormányzat haladéktalanul tájékoztatja az illetékes területi építész kamarát
a) helyi tervtanácsa mûködtetésérõl szóló rendeletének
megküldésével helyi tervtanácsa megalakulásáról, illetve
b) az általa mûködtetett helyi tervtanács megszüntetésérõl.

c) az eltérõ szintek alaprajza,
d) metszetek, a megértéshez szükséges mértékben,
e) valamennyi homlokzat,
f) utcakép, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,
g) a szabályozási tervnek és a helyi építési szabályzatnak a tervezéssel érintett telekre vonatkozó kivonata.

(9) Ugyanazon ténybeli állapot mellett azonos építészeti
megoldást tartalmazó tervdokumentáció ismételten nem
bírálható el.

(5) Az építészeti-mûszaki tervtanácshoz benyújtott
tervdokumentációhoz mellékelni kell a tervdokumentáció
benyújtójának és tervezõjének nevét vagy elnevezését,
valamint címét, illetve székhelyét tartalmazó írásbeli tájékoztatást, valamint a tervezési jogosultságának megnevezését és az azt igazoló okirat számát.

A tervtanácshoz benyújtandó tervdokumentumok

(4) A (3) bekezdés g) pontjában foglaltak a helyi önkormányzat által mûködtetett tervtanácsok tekintetében nem
alkalmazandók.

11. §
(1) A településrendezési tervtanácshoz benyújtandó
tervdokumentációnak – annak jellegétõl függõen – a következõket kell tartalmaznia:
a) az országos területrendezési terv, a megyei, valamint
a kiemelt térségi tervek irányadó részeit,
b) a hatályos településfejlesztési koncepciót,
c) a hatályos településszerkezeti tervet annak módosításakor, illetve új településszerkezeti terv, valamint szabályozási terv benyújtása esetén,
d) az adott településrendezési terv, helyi építési szabályzat készítésérõl rendelkezõ önkormányzati határozatot,
e) az elvégzett vizsgálatok összefoglalását,
f) az alátámasztó munkarészek, valamint – amennyiben
rendelkezésre áll – az örökségvédelmi hatástanulmány
összefoglalását és hatásait a tervre,
g) a településszerkezeti terv tervezetét,
h) a hatályos szabályozási tervet a szabályozási terv benyújtása esetén,
i) a szabályozási terv tervezetét,
j) a helyi építési szabályzat tervezetét,
k) a tervdokumentáció benyújtójának és tervezõjének
nevét vagy elnevezését, valamint címét, illetve székhelyét,
és a tervezési jogosultság megnevezését, valamint az azt
igazoló okirat számát, továbbá
l) azon dokumentumokat, amelyekkel kapcsolatban a
benyújtó tervtanácsi véleményt kér.
(2) A településrendezési tervtanácshoz a tervdokumentációt olyan tervi állapotban (munkafázisban) kell beadni,
hogy arról egyértelmû vélemény legyen alkotható.
(3) Az építészeti-mûszaki tervtanácshoz benyújtott
tervdokumentációnak a külön jogszabály szerint építésügyi hatósági engedélyhez kötött, és a 9. § (2) és (4),
valamint a 10. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott
építmények építésügyi hatósági engedélyezési tervdokumentációjából az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
a) mûszaki leírás,
b) helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

A tervtanácsi eljárás rendje
12. §
(1) A tervtanácsi eljárás a tervdokumentáció benyújtójának kérelmére indul.
(2) A tervdokumentációt
a) településrendezési tervtanácsnak három példányban,
b) építészeti-mûszaki tervtanácsnak két példányban,
papír alapon kell benyújtani.
(3) Amennyiben a tervdokumentáció digitális adathordozón is benyújtásra kerül, papír alapon a (2) bekezdés a),
illetve b) pontjában meghatározotthoz képest eggyel kevesebb példányszámban kell benyújtani.
(4) Amennyiben a benyújtott tervdokumentáció nem felel meg az e rendeletben elõírt tartalmi követelményeknek
a tervtanács titkára 3 munkanapon belül egy alkalommal
legfeljebb 15 napos határidõvel hiánypótlásra szólíthatja
fel a benyújtót. A hiánypótlás ideje nem számít bele véleményezési határidõbe.
(5) A benyújtott tervdokumentációt a tervtanács tagjai
és a meghívott résztvevõk számára a tárgyalás elõtt legalább 5 munkanappal tanulmányozásra hozzáférhetõvé
kell tenni. A bírálók szakmai véleményüket a tervtanács
ülése elõtt legalább 5 munkanappal írásban megküldik a
tervtanács titkárának.
(6) A tervtanács az állásfoglalását a kérelem elõterjesztésétõl számított 30 munkanapon belül hozza meg. A határidõ indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. Az ügyintézési határidõbe az állásfoglalás
postára adásának napja is beszámít.
(7) A titkár a tervtanács elnöke által aláírt állásfoglalást
postai úton megküldi – építészeti-mûszaki tervtanács esetén
a tervdokumentáció egy lepecsételt példányával együtt –
a tervdokumentáció benyújtójának és tervezõjének.
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(8) A titkár a tervtanácsot mûködtetõ szerv iratkezelési
szabályai szerint nyilvántartásba veszi és megõrzi a jegyzõkönyvet és annak mellékleteit, valamint a tervtanács állásfoglalását, továbbá a tervdokumentáció egy példányát
vagy az azt tartalmazó digitális adathordozót.

d) építészeti-mûszaki tervtanács esetén
da) az elsõ fokon eljáró építésügyi hatóság képviselõje,
db) az építtetõ,
e) településrendezési szerzõdés esetén az önkormányzattal szerzõdõ fél.

(9) Az építészeti-mûszaki tervtanács a külön jogszabályokban foglalt elõírásoknak megfelelõen gondoskodik a
személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról, valamint a titokvédelemrõl.

(5) Az elnök a (4) bekezdésben meghatározottakon kívül más személyek tárgyalásra történõ meghívását is elrendelheti, akik a tárgyaláson tanácskozási joggal, szavazati
jog nélkül vesznek részt.

13. §
(1) A tervtanács a tárgyalandó dokumentáció tartalmától függõen az ügyrendjében meghatározott eltérõ számban és összetételben, de legalább 5 taggal ülésezik. Az
ügyrendben meghatározott létszám az eljáró tervtanács határozatképességének feltétele.
(2) A tervtanácsi tárgyaláson a tagok közül minden esetben részt vesz:
a) a központi és a területi tervtanácsok esetén az országos építész kamara képviselõje,
b) a központi és a területi településrendezési tervtanács
esetén az országos mérnök kamara képviselõje,
c) az önkormányzat által mûködtetett helyi tervtanács
esetén a területi építész kamara képviselõje,
d) a központi és a területi építészeti-mûszaki tervtanács, illetve a területi építész kamara által mûködtetett helyi tervtanács esetén az illetékes önkormányzati fõépítész,
e) a 9. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a kulturális örökség védelméért felelõs miniszter által a 2. §
(3) bekezdésének d) pontja alapján javasolt mûvészettörténész,
f) mûemléki jelentõségû területen, illetve mûemléki
környezetben, valamint országos jelentõségû védett természeti területen, illetve Natura 2000 területen tervezett
építési engedélyköteles beruházás esetén a 2. § (3) bekezdésének d) pontjában meghatározott személy által javasolt
tag.
(3) A 9. § (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott
esetben a központi tervtanács a kulturális örökség védelméért felelõs miniszter által a 2. § (3) bekezdésének
d) pontja alapján javasolt tagok többségével mûködik.
(4) A tervtanácsi tárgyaláson minden esetben meghívottként, tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül vesz
részt:
a) a bíráló (opponens),
b) a tervdokumentáció benyújtására jogszabállyal kötelezett: (a továbbiakban: a tervdokumentáció benyújtója),
ba) településrendezési tervdokumentáció esetén a polgármester, fõpolgármester,
bb) építészeti-mûszaki tervdokumentáció esetén a tervezõ,
c) településrendezési tervtanács esetén a tervdokumentáció készítõje,

(6) Nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban elnökként,
tagként, valamint bírálóként az a személy, aki
a) bûncselekményt vagy szakmagyakorlással kapcsolatos szabálysértést követett el annak jogerõs megállapításától számított egy évig, bûncselekmény esetében a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesülés idõpontjáig, de legalább egy évig,
b) a külön jogszabályban meghatározottak szerint etikai-fegyelmi büntetést kapott a büntetés idõtartama alatt és
annak a kamarai nyilvántartásból való törléséig.
(7) Ha a tervtanács az e rendeletben számára elõírt határidõben nem hozza meg az állásfoglalását, a véleményezési
kötelezettség teljesítettnek, a terv ajánlottnak minõsül.
(8) A települések egységes építészeti arculatának kialakítása érdekében az egyes tervtanácsfajták mûködtetõi
megállapodhatnak tervtanácsaik közös mûködtetésérõl, illetve közös tervtanácsi tárgyalás megtartásáról. A megállapodásban az e rendeletben foglaltak figyelembevételével meg kell határozni az eljáró tervtanács elnökének, titkárának, tagjainak személyét, a közös tárgyalás ügyrendjét
és a finanszírozás módját.

A tervtanácsi jegyzõkönyv
14. §
(1) Az építészeti-mûszaki tervtanácsi tárgyalásról minden esetben, a településrendezési tervtanácsról az ügyrendje szerint hangfelvétel, az elhangzott lényeges megállapításokról jegyzõkönyv készül. A jegyzõkönyv mellékletét képezi a hangfelvétel és a bírálat.
(2) A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a tervtanács nevét és székhelyét, a tárgyalás helyét és
idejét,
b) a megtárgyalt tervdokumentáció tartalmának megnevezését, építészeti-mûszaki tervtanács esetében az építés helyét (címét), az építtetõ nevét, illetve elnevezését,
valamint címét, illetve székhelyét,
c) napirendi pontonként a tervtanácsi tagok létszámát
és a határozatképesség vagy határozatképtelenség tényét,
d) a tervezõ nevét, illetve elnevezését, valamint címét,
illetve székhelyét, továbbá a tervezési jogosultságát igazoló okirat számát,
e) a tervdokumentáció benyújtójának nevét, illetve elnevezését, címét, illetve székhelyét,
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f) a tervtanácsi tagok napirendi pontonkénti felsorolását,
g) a meghívottak napirendi pontonkénti felsorolását,
h) a bíráló nevét és címét,
i) a tervtanácsi tárgyalás esetleges elõzményeit (korábbi konzultáció stb.),
j) a tervtanács elnöke által összefoglalt ajánlást,
k) egyhangúság esetén annak tényére történõ utalást,
véleménykülönbség esetén a szavazás elrendelését és annak eredményét, valamint a tervtanács tagjainak esetleges
különvéleményét,
l) a tervtanács jelen lévõ tagjainak aláírását.
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ad) településképi és településszerkezeti hatásai kedvezõek-e, továbbá hogyan felel meg a rálátás és látványvédelem
követelményének,
b) a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek, illetve ezek hiányában vagy nem teljes körû szabályozásuk esetén az illeszkedés követelményének.

A tervtanácsi állásfoglalás
16. §

A tervdokumentáció minõsítésének szempontjai
15. §
(1) A településrendezési tervtanács a településrendezési
terv szakmai véleményezése során vizsgálja, hogy azok:
a) összhangban vannak-e az országos, térségi és a megyei területrendezési tervekkel, területfejlesztési koncepciókkal és programokkal, valamint a településfejlesztési
koncepcióval, valamint az ágazatok fejlesztési koncepcióival, terveivel,
b) segítik-e a településfejlesztési koncepcióban megjelenõ, a település egészére és részleteire vonatkozó jövõkép
megvalósítását,
c) megfelelnek-e az Étv. 8. §-ában megfogalmazott követelményeknek,
d) figyelembe veszik-e a területhasználatot befolyásoló
jogszabályokat, különösen a terület- és a településrendezésre, a környezetvédelemre, a természet- és tájvédelemre,
a termõföldvédelemre, az árvíz- és a belvízvédelemre, a
közlekedésre, az infrastruktúra-hálózatok elemeire, az
akadálymentes épített környezet követelményeire, a katasztrófavédelemre, valamint az építészeti és kulturális
örökség alakítására és védelmére vonatkozó szakmai követelményeket, a Magyar Köztársaság által elfogadott
szakmai, nemzetközi egyezményeket és szakmai irányelveket,
e) tisztázták-e a tervezett területhasználat környezeti,
társadalmi és gazdasági hatásait,
f) megfelelnek-e a rájuk vonatkozó jogszabályi és szakmai elõírásoknak, valamint a szakmai igényesség és szakszerûség követelményeinek.
(2) Az építészeti-mûszaki tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a benyújtott építészeti-mûszaki terv megfelel-e
a) az építészeti minõség, szakmai igényesség és szakszerûség, ezen belül különösen:
aa) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés),
ab) a tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság és a gazdaságosság (rendeltetésszerû használat,
gazdaságossági, épületfizikai, energetikai),
ac) az esztétikus megjelenés (tömegalakítás, színezés,
anyaghasználat),

(1) A tervtanács szakmai véleményét a 15. §-ban meghatározott szempontok vizsgálata alapján alakítja ki.
(2) A tervtanács a tervdokumentációt
a) ajánlja,
b) a javasolt átdolgozás után ajánlja,
c) nem ajánlja.
(3) Az állásfoglalás indokolása tartalmazza a 15. §-ban
meghatározott szempontok vizsgálatát és annak eredményét, továbbá a (2) bekezdés b) pontja esetében az átdolgozás szempontjait és az arra tett javaslatokat.
(4) A titkár a jegyzõkönyvben és annak mellékleteiben
foglaltak alapján külön dokumentumba foglalja a tervtanács állásfoglalását, amely tartalmazza a 14. § (2) bekezdésének a)–d) pontjaiban foglaltakon túlmenõen az állásfoglalás számát (sorszám és évszám), továbbá a (2) bekezdés szerinti ajánlást és annak (3) bekezdés szerinti indokolását.
Finanszírozás
17. §
(1) A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes.
(2) A tervtanács ügyrendjében – települési önkormányzat által mûködtetett helyi tervtanács esetében önkormányzati rendeletben – meghatározott mértékû tiszteletdíj
illeti meg a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel
a) a bírálót a megbízás teljesítésekor,
b) a tervtanács elnökét, tagját és titkárát mindazon napirendi pont tekintetében, amelynek tárgyalásán részt vett.
(3) Nem jár tiszteletdíj a tervtanács elnökének, tagjának
és titkárának, ha a tervtanács mûködtetõjének köztisztviselõje, valamint a területi és a települési önkormányzat által mûködtetett tervtanács elnökének.
Záró rendelkezések
18. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen kezdeményezett tervtanácsi eljárásokban kell alkalmazni.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-mûszaki
tervtanácsokról szóló 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet
a) 1. §-a (1) bekezdésének b), 2. §-a (2) bekezdésének
c) és (4) bekezdésének b) pontja, (8) bekezdése, 3. §-a
(1) bekezdésének ab)–ad), valamint bb)–bf) és c)–d),
(2) bekezdésének b) pontja, (4) bekezdése és 4. §-ának
b) pontja, valamint 6. §-ának (4) bekezdése, továbbá
b) 1. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegébõl a
„ , valamint a település, a települési környezet, illetve az
épített környezet alakítását és védelmét szolgáló településrendezési és építészeti-mûszaki tervek”, a) pontjából a
„ , településrendezési és építészeti-mûszaki”, 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjából az „ , a településrendezés és az
építészeti-mûszaki tervezés”, (4) bekezdésének a) pontjából az „a központi és területi tervtanácsok esetében”, a
3. §-a (1) bekezdésének ae) és bg) pontjából a
„ , településrendezési és építészeti-mûszaki”, (3) bekezdésébõl az „és településrendezési”, 4. §-ának a) pontjából az
„és településrendezési”, aa) pontjából a „településrendezésre” szóösszetétel elsõ tagját tartalmazó és az „az építészeti és”, ab) pontjából „a településrendezési tervekkel, a
településfejlesztési koncepciókkal,”, 5. §-ának (3) bekezdésébõl az „ , és nem helyettesíti a miniszter és a területi
fõépítész – az Étv. 9. §-ának (6) bekezdésében rögzített –
jogkörét”, (6) bekezdésébõl az „és a településrendezési
terv” és a „ , valamint az építmény elvi építési, építési engedélyezési tervdokumentációjának benyújtásakor”, valamint 6. §-ának (2) bekezdésébõl az „ , illetve az érintett helyi önkormányzat” szövegrész
a hatályát veszti.
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Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása
1. §
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 9. §-ának (7)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható
okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, elõrehozott, kiegészítõ, szintemelõ, ismétlõ,
javító érettségi vizsga folytatása.
(8) Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból
meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett,
illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem
teljesítése miatt sikertelen
a) rendes,
b) elõrehozott,
c) pótló és
d) az érettségi bizonyítvány megszerzése elõtti szintemelõ érettségi vizsga megismétlése.”

2. §
Az R. 11. §-a a következõ új (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi
vizsga összes fajtája elsõ alkalommal ingyenes közép- és
emelt szinten egyaránt.”

A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,

3. §

szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
253/2006. (XII. 7.) Korm.
rendelete
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
és a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól
szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény)
94. §-a (3) bekezdésének c) pontjában, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. §-a
(1) bekezdésének 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

(1) Az R. 12. §-a (6) bekezdésének c) pontját követõ befejezõ rendelkezések helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(6) Az érettségi vizsgára történõ jelentkezés az e célra
szolgáló jelentkezési lappal történhet. A jelentkezési lapot
a)
b) május–júniusi vizsgaidõszak esetén február 15-éig,
c) október–novemberi vizsgaidõszak esetén szeptember 5-ig]
„lehet benyújtani a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény igazgatójához. A jelentkezési határidõ elmulasztása
esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidõ utolsó
napjától számított nyolc napon belül lehet elõterjeszteni.
Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztõ. A
jelentkezési lapon a kötelezõ vizsgatárgyak mellett fel kell
tüntetni a kötelezõen és a szabadon választható vizsgatárgyakat, a vizsga szintjét, valamint a vizsga e rendelet
9. §-ának (1) bekezdése szerinti fajtáját. A vizsgára jelentkezõnek fel kell tüntetnie azt is, ha a vizsgatárgyból nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén vagy célnyelven kíván
vizsgázni, illetve élni kíván a közoktatásról szóló törvény
30. §-ának (9) bekezdésében meghatározott jogával. Ha a
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jelentkezõ még nem rendelkezik érettségi vizsgabizonyítvánnyal, jelentkezési lapján fel kell tüntetnie korábban teljesített érettségi vizsgáit.”
(2) Az R. 12. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) A vizsgára való jelentkezés elfogadásáról az igazgató dönt. A jelentkezés elutasításáról – a döntés indokának megjelölésével – az igazgató határozatot hoz. Az elfogadott jelentkezést – ha e rendelet másként nem rendelkezik – visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet. A jelentkezés elfogadásakor dönteni kell a közoktatásról szóló
törvény 30. §-ának (9) bekezdésében meghatározottak
alapján benyújtott kérelemrõl is. A döntést határozatba
kell foglalni. Az emelt szintû vizsgára vonatkozó döntés
határozatát a (11) bekezdés szerinti határidõvel meg kell
küldeni az országos vizsgaközpontnak.”
(3) Az R. 12. §-ának (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Az összesítõ jelentést
a) május–júniusi vizsgaidõszak esetén március 1-jéig,
b) október–novemberi vizsgaidõszak esetén szeptember 10-ig
„A kétszintû érettségi vizsga adminisztrációs rendszere”
elnevezésû informatikai rendszerben elektronikusan meg
kell küldeni az országos vizsgaközpontnak, továbbá kinyomtatva, papír alapon tájékoztatás céljából a középiskola fenntartójának.”
(4) Az R. 12. §-ának (14) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(14) Ha a jelentkezõ az adott vizsgatárgyból az érettségi vizsgát azért nem kezdheti meg, mert nem teljesítette a
vizsgára bocsátás feltételeit, a jelentkezését törölni kell. A
törlésrõl az igazgató határozatot hoz.”

4. §
Az R. 16. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az igazgató feladata különösen:]
„c) gondoskodik arról, hogy a vizsgára jelentkezõk, a
vizsgabizottság tagjai, a vizsgabizottság jegyzõje, a felügyelõ tanárok megismerhessék a vizsgaszabályzatot, a
vizsgaleírásokat, a vizsga lebonyolításának rendjét,”

5. §
Az R. 17/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A tantárgyi bizottság tekintetében a 13. § (5) és
(9) bekezdésében, valamint a 14. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a tantárgyi bizottság elnökét és tagjait az országos vizsgaközpont – az emelt szintû szóbeli vizsgáknak a tanév rendjérõl szóló rendeletben
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szabályozott kezdõidõpontja elõtt legalább két héttel –
bízza meg.”

6. §
(1) Az R. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az írásbeli vizsgán részt vevõ vizsgázókat vizsgacsoportba kell beosztani. Minden vizsgacsoportot vizsgatárgyanként egytõl kiindulva, folyamatosan, arab számok
alkalmazásával meg kell jelölni.”
(2) Az R. 20. §-ának (7) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[(7) A közoktatásról szóló törvény 30. §-ának (9) bekezdése szerint a vizsgázó kérelmére, az igazgató engedélye
alapján:]
„d) a tanuló a vizsgán mentesülhet az értékelés egy vagy
több része alól, amennyiben a középiskolában a megfelelõ
tantárgyból nem mentesítették az értékelés, minõsítés egésze alól.”

7. §
(1) Az R. 21. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának
megkezdése elõtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti
a nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.”
(2) Az R. 21. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja vizsgadolgozatát a felügyelõ tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés
pontos idejét arra rávezeti.”

8. §
(1) Az R. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga elõtt nyilvánosságra kell
hozni. A vizsgadolgozatot és az útmutatót a vizsgázó, a
vizsgabizottság elnökéhez történõ megküldés elõtt, az iskola képviselõjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és idõben megtekintheti, azokról kézzel
vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A másolat elkészítésével
kapcsolatos költségeket – az igazgató rendelkezése szerint –
meg kell téríteni. A megtekintésre, a másolat készítésére
egy munkanapot – nyolc órát – kell biztosítani. A vizsgázó
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észrevételeit a megtekintést követõ elsõ munkanap végéig
– tizenhat óráig – adhatja le. Az észrevétel benyújtására
nyitva álló határidõ elmulasztása esetén egy napon belül
lehet igazolási kérelmet elõterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztõ. Észrevétel kizárólag
az útmutatóban foglaltaktól eltérõ javítás vagy az értékelés
számszaki hibája esetében tehetõ. A vizsgázókat az írásbeli vizsga megkezdése elõtt tájékoztatni kell arról, hogy hol
és mikor tekinthetik meg az általuk elkészített vizsgadolgozatokat, és tehetnek észrevételt a szaktanár értékelésére.”
(2) Az R. 26. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(3) Az igazgató az írásbeli vizsga iratait vizsgatárgyak,
valamint vizsgabizottságok szerint szétválogatja, és legalább hét nappal a szóbeli vizsga kezdõ napja elõtt – a
(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – megküldi a
vizsgabizottság elnökének. Az iratokkal együtt megküldi a
szóbeli vizsga tételeit is. Az igazgató a következõ iratokat
továbbítja a vizsgabizottság elnökének:]
„a) a vizsgázók által elkészített vizsgadolgozatokat és a
javítási, értékelési útmutatókat,”

9. §
Az R. 27. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A vizsgabizottság elnöke kezdeményezi a szaktanár által javasolt értékelés módosítását, ha javítatlan hibát,
téves javítást talált, vagy a szaktanár eltért a javítási útmutatótól. Az értékelés megváltoztatásáról a vizsgabizottság
határozatot hoz.”

10. §
Az R. 28. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ha a vizsgabizottság megállapítja, hogy a vizsgára
bocsátás elõfeltételei valamely vizsgatárgyból nem álltak
fenn, megsemmisíti az addig elért eredményt, az adott
vizsgatárgyat határozattal törli, és a 12. § (15) bekezdése
szerint a vizsgázó rendes érettségi vizsgáját elõrehozott
érettségi vizsgára változtatja.”

11. §
(1) Az R. 30. §-a (2) bekezdésének d), e) pontjai helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
[(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket a következõ eltéréssel kell alkalmazni:]
„d) a vizsgázókról – vizsgacsoportonként – vizsgáztatási jegyzéket kell készíteni, a vizsgáztatási jegyzék tartal-
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mazza a vizsga helyét, idejét, a vizsgatárgyat, a vizsgázó
nevét, anyja nevét, születési idejét és azonosító jelét,
e) a felügyelõ tanár az ültetést követõen minden vizsgázó részére átad egy-egy borítékot, amelyen feltüntették
az azonosító jelet, a vizsgatárgyat és a vizsga szintjét. A
borítékon a vizsgázó nevét nem szabad feltüntetni. A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése
elõtt mindegyik átvett feladatlap minden oldalán, valamint
a pótlapokon feltünteti az azonosító jelét. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni,”
(2) Az R. 30. §-a (2) bekezdésének j) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„j) a vizsgadolgozatokat tartalmazó borítékokat, valamint e bekezdés i) pontja szerint lezárt és hitelesített borítékban az emelt szintû vizsgacsoportok vizsgáztatási jegyzékeit, az írásbeli vizsgának a felügyelõ tanár és a vizsgaközpont megbízottja által aláírt jegyzõkönyvét, továbbá az
esetleges szabálytalanságok kivizsgálásával kapcsolatosan a 23. § (2) bekezdése szerint elkészített jegyzõkönyveket az országos vizsgaközpont által meghatározott idõpontban át kell adni az országos vizsgaközpontnak,”
(3) Az R. 30. §-a (2) bekezdésének o) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„o) az igazgató a vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatra benyújtott észrevételét a vizsgadolgozattal együtt
megküldi az országos vizsgaközpontnak, amely az észrevétellel érintett feladatot egy olyan szaktanárral, aki a dolgozat értékelésében eddig nem vett részt az útmutató alapján újraértékelteti, a szaktanár megállapítja az általa javasolt pontszámot, amely a korábbiakban megállapított pontszámtól pozitív és negatív irányban is eltérhet, ezt követõen a szaktanár értékelésének eredményét az országos
vizsgaközpont megküldi a vizsgabizottságot mûködtetõ
intézmény igazgatójának,”
(4) Az R. 30. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A vizsgabizottság az elõzetes értekezleten tudomásul veszi az országos vizsgaközpont által megküldött szaktanári értékeléseket, és rávezeti azokat az osztályozó ívre.
A tájékoztató értekezleten a vizsgázókat tájékoztatni kell a
szaktanári értékelésrõl.”
(5) Az R. 30. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben az írásbeli vizsga lebonyolítása során
a vizsgázó szerint az e rendeletben és az adott vizsgatárgy
részletes vizsgakövetelményében foglalt vizsgaszervezési
technikai jellegû elõírásokat megszegték, az írásbeli vizsga lezárását követõ két órán belül az írásbeli vizsga helyszínén, az országos vizsgaközpont megbízottjánál az országos vizsgaközpontnak címzett írásbeli észrevételt tehet. A határidõ jogvesztõ, igazolásnak helye nincs. Az országos vizsgaközpont megbízottja a vizsgázónak az írásbeli vizsga lebonyolításával kapcsolatban benyújtott észrevételt továbbítja az országos vizsgaközpontnak. Az országos vizsgaközpont az észrevételt öt munkanapon belül
kivizsgálja, és a vizsgálati eredményt, valamint a vizsga
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további menetével kapcsolatban a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatait megküldi a vizsgabizottságot
mûködtetõ intézmény igazgatójának, aki – szükség esetén – megteszi a vizsga további menetével kapcsolatos intézkedéseket. A vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény
igazgatója a vizsgaközpont vizsgálatának eredményérõl,
és a további intézkedés szükségességérõl írásban értesíti a
vizsgabizottságot.”

12. §
Az R. 31. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a vizsgázó egy vizsgatárgy gyakorlati vizsgarészének teljesítésére – neki fel nem róható okból – képtelenné válik, az igazgató engedélyével, az országos vizsgaközpont azonnali értesítése mellett az adott vizsgatárgy
helyett másik vizsgatárgyat választhat, vagy a gyakorlati
vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolhatja. Amennyiben
a vizsgázó új vizsgatárgyat választ, ám annak írásbeli vizsgája már lezajlott, az írásbeli vizsgát szóbeli vizsgával pótolhatja. Ebben az esetben a vizsgát a 37. § (3) bekezdése
szerint kell megszervezni és minõsíteni. Amennyiben a
vizsgázó a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolja, az adott vizsgaeredménybõl a felsõoktatási felvételi
eljárásban érettségi pontszám nem képezhetõ. Ezt a tényt a
törzslapon, a bizonyítványban, illetve a tanúsítványban a
megfelelõ záradék alkalmazásával rögzíteni kell.”

13. §
Az R. 36. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri el a
szóbeli vizsgarészre adható összes pontszám 10%-át, az
elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a
szóbeli minõsítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és
egész pontra fel kell kerekíteni, majd a százalékos minõsítést és az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.”

14. §
Az R. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Ha a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a kérdezõ
tanár rávezeti az általa javasolt értékelést az osztályozó
ívre.”

15. §
Az R. 40/A. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
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[(1) Ha a vizsgázó központi vizsgakövetelményekre épülõ vizsgatárgyból emelt szintû érettségi vizsgát tesz, a
31–37. §-ban foglaltakat a következõ eltéréssel kell alkalmazni:]
„d) a vizsgázó teljesítményét a tantárgyi bizottság mindhárom tagja egyéni értékelõ lapon külön értékeli, majd az
egyéni értékelések egyeztetése után közösen tesznek javaslatot a vizsgázó minõsítésére,”

16. §
(1) Az R. 41. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból a vizsgázó teljesítményét, ha a vizsga
a) írásbeli és szóbeli vizsgarészekbõl áll 1–150,
b) csak írásbeli vizsgából áll 1–100,
c) csak szóbeli vizsgából áll 1–50
pontskálán egész számokkal kell értékelni.”
(2) Az R. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A vizsgázó teljesítményét a pontszámok százalékban és osztályzatban történõ kifejezésével minõsíteni kell.
A teljesítmény százalékban történõ kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni, tizedesjegy nem állapítható meg. Ha a vizsgatárgy vizsgája
több vizsgarészbõl áll, a vizsgázónak minden vizsgarészbõl legalább tíz százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a
vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján a
(3)–(4) bekezdésben meghatározottak szerint legalább
elégséges osztályzatot kaphasson. Középszintû matematika tantárgyi vizsga esetén, ha a tanuló írásbeli teljesítménye elérte a tíz százalékot, de nem érte el a húsz százalékot,
a tantárgy részletes követelményeiben meghatározott módon szóbeli vizsgát tehet. Több vizsgarész esetén az egyes
vizsgarészeken elérhetõ pontszámot az adott vizsgatárgy
részletes vizsgakövetelménye határozza meg. Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban tette le, teljesítményét a szóbeli vizsgarésznek megfelelõen kell minõsíteni. Ha a vizsgázó az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tett, mindkét
tétel kifejtését a szóbeli tételek értékelési szabályai szerint
kell értékelni, majd a két tételre adott pontszámok összegét
a szóbeli vizsgán elérhetõ pontszám kétszeresének százalékában kell kifejezni, és ez adja a vizsga százalékos minõsítését.”

17. §
Az R. 45. §-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(5) Ha a vizsgázó az idegen nyelvbõl az emelt szintû
érettségi vizsgát a közoktatási törvény 30. §-ában megfogalmazott jogával élve tette le, és megfelel a (4) bekezdés
a), b) pontjában foglalt további feltételeknek]
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„b) ha teljesítette élõ idegen nyelvbõl az olvasott szöveg
értése, az íráskészség és a nyelvhelyesség vizsgarészeket,
illetve latin nyelvbõl az írásbeli vizsgarészt, érettségi bizonyítványa a megfelelõ fokozatú „B” típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékû okiratnak
minõsül.”

18. §
(1) Az R. 47. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A törzslap mindkét részét a kétszintû érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében kell elõkészíteni az írásbeli vizsga megkezdése elõtt. A törzslapot a vizsgabizottság döntését követõen, a vizsga minden szükséges adatának és záradékának elektronikus rögzítése után a kétszintû
érettségi vizsga adminisztrációs rendszere készíti el elektronikus és kinyomtatható formában. A kétszintû érettségi
vizsga adminisztrációs rendszerének lezárását követõen a
törzslapot csak kézzel, jól olvashatóan, nyomtatott betûvel, nem fakuló tintával lehet kitölteni és javítani.”
(2) Az R. 47. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A törzslap tartalmazza a vizsgázó nevét, születési
helyét és idejét, anyja nevét, annak az iskolának a nevét,
amelyben a középiskolában folytatott tanulmányait befejezte, a befejezés tanévének feltüntetésével, a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény nevét, címét, OM azonosítóját, a vizsgatárgyakat, azok értékelését és minõsítését a
szükséges záradékokkal, a vizsga nyelvét (ha az nem a magyar nyelv), a vizsgaeredményt tartalmazó bizonyítvány
vagy tanúsítvány sorszámát.”
(3) Az R. 47. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A kétszintû érettségi vizsga adminisztrációs rendszerébe az adatokat csak eredeti okmányok alapján szabad
bejegyezni.”

19. §
Az R. 48. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A tanulói jogviszonyon kívül letett kiegészítõ,
szintemelõ és ismétlõ vizsgákról, valamint a 12. § (16) bekezdésében szabályozott elõrehozott érettségi vizsgákról a
vizsgabizottság tanúsítványt állít ki, és átadja vagy a záróértekezletet követõ nyolc napon belül megküldi azt a vizsgázónak.”

20. §
(1) Az R. 58. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(2) A miniszter az érettségi vizsga eredményét – határozattal – megsemmisíti, és a kiállított érettségi bizonyítványt, tanúsítványt érvénytelennek nyilvánítja, ha bebizonyosodik, hogy a bizonyítványt jogellenesen szerezték
meg.”
(2) Az R. 58. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A határozat jogerõre emelkedése után az érvénytelenné nyilvánított érettségi bizonyítványt, tanúsítványt be
kell vonni, és az érvénytelenné nyilvánítás tényét a
Magyar Köztársaság hivatalos lapjában és az Oktatási és
Kulturális Minisztérium hivatalos honlapján – indokolás
nélkül – közzé kell tenni.”

21. §
Az R. 59. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülõje a vizsgabizottság döntése ellen a közoktatásról szóló törvény
84. §-ának (5) bekezdésében szabályozott törvényességi
kérelmet a vizsgabizottság záróértekezletét követõ három
munkanapon belül – az országos vizsgaközpontnak címezve – az igazgatónak nyújthatja be.”

22. §
Az R. 60/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény a kétszintû érettségi vizsga során a kétszintû érettségi vizsga
adminisztrációs rendszerében végzi el a vizsgázók jelentkeztetését, az írásbeli vizsgák beosztását, a vizsgaeredmények rögzítését, a vizsgadokumentumok (vizsgáztatási
jegyzék, írásbeli vizsgajegyzõkönyvek, osztályozó ív,
törzslap külív és belív, törzslapkivonat) elõállítását, kinyomtatását. Az informatikai rendszer tartalmának meghatározása és ellenõrzése az országos vizsgaközpont feladata. Az informatikai rendszerben rögzített adatok hitelességéért annak az intézménynek az igazgatója felel, amelyik az adat rögzítésére jogosult. Az informatikai rendszert
az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. üzemelteti.”

23. §
(1) Az R. 1. számú melléklete II. Záradékok címû része
a következõ új 15. ponttal egészül ki és az eredeti 15. pont
számozása 16. pontra változik:
„15. A … vizsgatárgy érettségi vizsgaeredménye a felsõoktatási felvételi eljárásban az érettségi pontszám megállapításakor nem vehetõ figyelembe.”
(2) Az R. 2. számú melléklete Elsõ rész helyébe e rendelet melléklete lép.
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A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása
24. §
A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FR.)
15. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Nem számítható érettségi pont az érettségi vizsgatárgy százalékos eredményébõl, amennyiben az érettségi
bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.)
Korm. rendelet 31. § (5) bekezdése alapján záradékkal látták el.”

25. §
Az FR. 46. §-ának (3) bekezdésével megállapított
16. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Nem számítható érettségi pont az érettségi vizsgatárgy százalékos eredményébõl, amennyiben az érettségi
bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.)
Korm. rendelet 31. § (5) bekezdése alapján záradékkal látták el.”
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(2) E rendelet
a) 12. §-ával megállapított R. 31. § (5) bekezdése 2007.
január 1-jén,
b) 16. § (1) bekezdésével megállapított R. 41. § (1) bekezdése 2009. szeptember 1-jén,
c) 24. §-ával megállapított FR. 15. § (7) bekezdése
2007. január 1-jén
lép hatályba.
(3) E rendelet 25. §-ával megállapított FR. 16. § (9) bekezdése 2008. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg
hatályát veszti az e rendelet 24. §-a.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 12. § (13) bekezdése, 34. § (3) bekezdése, 36. §
(3) bekezdése, 1. számú mellékletének Az érettségi vizsga
iratai és záradékai cím I. Nyomtatványok alcím 5. pontja.
(5) 2008. szeptember 1-jétõl hatályát veszti az R. 6. §
(8) bekezdése, 12. §-a (1) bekezdésének második mondata,
29. § (5) bekezdése és 41. § (5) bekezdése, valamint az
érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezõ 233/2004. (VIII. 6.) Korm. rendelet 22. §-ának
(4) bekezdése és 29. §-ának (2) bekezdése.

Záró rendelkezések
A miniszterelnök helyett:
26. §
(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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Melléklet a 253/2006. (XII. 7.) Korm. rendelethez
[2. számú melléklet a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelethez]
„ELSÕ RÉSZ
AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA RÉSZEI
A vizsga részei
A tantárgy neve
középszinten

Kötelezõ
tantárgyak

Választható
közismereti
tantárgyak

1. Magyar nyelv és irodalom
2. a) Nemzetiségi nyelv és irodalom
b) Nemzetiségi nyelv

írásbeli
írásbeli
írásbeli

szóbeli
szóbeli
szóbeli

3. Történelem
4. Matematika
5. Élõ idegen nyelv

írásbeli
írásbeli
írásbeli

szóbeli
–
szóbeli

vagy
Latin nyelv
1. Élõ idegen nyelv

írásbeli

szóbeli

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
gyakorlati
gyakorlati
írásbeli
–
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
gyakorlati
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli

2. Fizika
3. Kémia
4. Biológia
5. Földrajz
6. Ének-zene
7. Rajz és vizuális kultúra
8. Informatika
9. Testnevelés
10. Filozófia
11. Hittan
12. Természettudomány
13. Latin
14. Emberismeret és etika
15. Társadalomismeret
16. Ember- és társadalomismeret, etika

emelt szinten

írásbeli
írásbeli
írásbeli
– olvasott szöveg értése
– íráskészség
– nyelvhelyesség
– hallott szöveg
értése
írásbeli
írásbeli
írásbeli
– olvasott szöveg értése
– íráskészség
– nyelvhelyesség
– hallott szöveg
értése

szóbeli
szóbeli
szóbeli

írásbeli
– olvasott szöveg értése
– íráskészség
– nyelvhelyesség
– hallott szöveg
értése
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
gyakorlati
gyakorlati
gyakorlati
írásbeli
írásbeli

szóbeli

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli

szóbeli
szóbeli
szóbeli

szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
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A vizsga részei

A tantárgy neve
középszinten

Választható
közismereti
tantárgyak
(folytatás)

Választható
szakmai
elõkészítõ
tantárgyak

Mûvészeti
tantárgyak

17. Dráma
18. Mozgóképkultúra és médiaismeret
19. Nemzetiségi (kisebbségi) népismeret
20. Célnyelvi civilizáció
21. Belügyi rendészeti ismeretek
22. Katonai alapismeretek
23. Utazás és turizmus
24. Gazdasági ismeretek
25. Judaisztika
26. Bibliaismeret – Hit Gyülekezete
1. Egészségügyi alapismeretek
2. Szociális alapismeretek
3. Oktatási alapismeretek
4. Mûvelõdési és kommunikációs alapismeretek
5. Gépészeti alapismeretek
6. Elektronikai alapismeretek
7. Informatikai alapismeretek
8. Vegyipari alapismeretek
9. Építészeti és építési alapismeretek
10. Könnyûipari alapismeretek
11. Faipari alapismeretek
12. Nyomdaipari alapismeretek
13. Közlekedési alapismeretek
14. Környezetvédelmi-vízgazdálkodási
alapismeretek
15. a) Közgazdasági alapismeretek
(üzleti gazdaságtan)
b) Közgazdasági alapismeretek
(elméleti gazdaságtan)
16. Ügyviteli alapismeretek
17. Közgazdasági-marketing alapismeretek
18. Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek
19. Rendészeti alapismeretek
20. Mezõgazdasági alapismeretek
21. Élelmiszer-ipari alapismeretek
1. Ábrázoló és mûvészeti geometria
2. Népmûvészet
3. A magyar népzene alapjai
4. Hangtani és akusztikai ismeretek
5. Hangkultúra
6. Mûvészettörténet

írásbeli
írásbeli,
gyakorlati
írásbeli
–
–
írásbeli
gyakorlati
írásbeli
szóbeli
–
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

szóbeli,
gyakorlati
–

emelt szinten

írásbeli

gyakorlati,
szóbeli
szóbeli

szóbeli
szóbeli
szóbeli
gyakorlati
szóbeli
szóbeli
–
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli

írásbeli,
gyakorlati
írásbeli
írásbeli
–
–
–
írásbeli
–
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli

írásbeli

szóbeli

–

–

írásbeli

szóbeli

írásbeli

írásbeli

írásbeli
írásbeli

szóbeli
szóbeli

írásbeli
írásbeli

szóbeli
szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
–
–
–
–
írásbeli

szóbeli
szóbeli
szóbeli
–
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
–
írásbeli
–
írásbeli
írásbeli

szóbeli
szóbeli
szóbeli
–
szóbeli
szóbeli
–
szóbeli
szóbeli”

szóbeli
szóbeli
–
–
–
szóbeli
–
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
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A Kormány
254/2006. (XII. 7.) Korm.
rendelete
a többcélú kistérségi társulások közösségi busz
beszerzésének 2006. évi támogatásáról
A Kormány a többcélú kistérségi társulások közösségi
busz beszerzése támogatásának szándékával a következõket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2006. évi támogatására a Kormány az alábbi
feltételek mellett támogatást biztosít (a továbbiakban:
Támogatás).
(2) A Támogatásra pályázhatnak azok a többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: Társulás), amelyek az
alábbi feltételeknek megfelelnek:
a) 2006. évben a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 8. számú mellékletének
V. pontja szerinti támogatásban részesülnek, és
b) nyilatkoznak a közösségi busz üzemeltetési költségeinek biztosításáról.

2. §
(1) A Társulások a Támogatást közösségi busz beszerzésére igényelhetik.
(2) E rendelet alkalmazásában közösségi busz olyan
szállítóeszköz:
a) amely legalább 15 személy biztonságos szállítására
alkalmas,
b) valamennyi üléséhez 3 pontos biztonsági öv tartozik,
c) akadálymentesített, továbbá
d) a gyermekek, tanulók közoktatási intézményekbe történõ szállításán kívül más feladatok ellátására is alkalmas.

3. §
(1) A pályázaton igényelhetõ maximális támogatás mértéke:
a) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek
jegyzékérõl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet
3. melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetü 48 kistérségben létrejött Társulások esetében a közösségi busz beszerzéséhez szükséges
összeg 90%-a,
b) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek
jegyzékérõl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet
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4. melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzetû 47 kistérségben létrejött Társulások
esetében a közösségi busz beszerzéséhez szükséges összeg
80%-a,
c) az a) és b) pontokhoz nem tartozó kistérségekben létrejött Társulások esetében a közösségi busz beszerzéséhez
szükséges összeg 70%-a lehet.
(2) A Támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás, maximális összege 25 millió forint.
(3) A Támogatásra jogosult Társulások körének,
valamint a Támogatás összegének meghatározása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
a) a Társulás feladat-ellátásában részt vevõ települések
száma és azok lakosságszáma,
b) a közoktatási intézményfenntartó társulások, illetve
a Társulás által fenntartott intézmények száma, valamint
ezen intézményekbe bejáró gyerekek száma,
c) a Társulás a 2004., illetve a 2005. évben busz beszerzéséhez támogatásban részesült-e,
d) a Társulás által a közösségi busz hasznosítására készített terv (a továbbiakban: közösségi busz program)
megfelelõen alátámasztja-e a beszerzés szükségességét.
(4) A Támogatás szempontjából elõnyben részesülnek
azon Társulások, amelyek:
a) a közösségi buszt – a közoktatási célon túl – elsõsorban szociális vagy gyermekjóléti, egészségügyi, illetve
mozgókönyvtári célokra hasznosítják,
b) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek
jegyzékérõl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet
3. melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetû 48 kistérségben vagy a 4. melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából hátrányosabb
helyzetû 47 kistérségben jöttek létre,
c) amelyek a 2004., illetve a 2005. években busz beszerzéséhez nem részesültek támogatásban.

Pályázati rendszer
4. §
(1) A Társulások pályázatukat az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium által készített és a Társulásokhoz eljuttatott pályázati adatlapokon nyújthatják be.
A pályázat részét képezi a Társulás közösségi busz programja, amely alátámasztja, hogy a beszerezni kívánt közösségi busz férõhelyeinek száma összhangban van a közoktatási intézményfenntartó társulások által fenntartott intézmény(ek)be bejáró gyermekek/tanulók számával, továbbá bemutatja az egyéb szolgáltatási célok esetében az
igénylõk számát, az igénybevétel gyakoriságát.
(2) A pályázati adatlapokat és a közösségi busz programot – papír alapon egy eredeti és egy másolati példányban
a Társulás képviselõje által (kizárva a postai utat), továbbá
elektronikus úton – a Magyar Államkincstár területileg
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illetékes igazgatóságaihoz (a továbbiakban: Igazgatóság)
2006. december 10-éig kell benyújtani.

képezõ pályázatban vállalt – feltételeit megállapodásban
(a továbbiakban: támogatási megállapodás) rögzíti.

(3) Az 1. § (2) bekezdésének c) pontjában foglalt nyilatkozatot, és a 3. § (1) bekezdésben foglalt támogatáson felüli saját forrás biztosításáról szóló társulási tanácsi határozatot a Társulás a pályázat benyújtásával, de legkésõbb a támogatási megállapodás aláírásával egyidejûleg
nyújtja be.

(2) A támogatási megállapodás megkötése az önkormányzati és területfejlesztési miniszteri döntést követõen
legkésõbb 2006. december 21-éig történik meg, amelynek
a Társulás hibájából történõ elmulasztása jogvesztõ.

(4) A pályázatot a (2) bekezdés szerinti határidõn belül
kell az Igazgatósághoz benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázati adatlapot, és
b) a Társulás közösségi busz programját.
Amennyiben a fenti feltételek bármelyike nem teljesül,
úgy az Igazgatóság nem fogadja be a pályázatot, és tartalmi elbírálására nem kerül sor.

7. §

(5) Az Igazgatóság két munkanapon belül megvizsgálja
a pályázat szabályszerûségét és – hiányosság észlelése
esetén – a pályázót hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétõl számított két
munkanapon belül van lehetõség. Amennyiben a pályázó a
hiánypótlási felhívásban foglaltakat határidõn belül nem
teljesíti, az a pályázatnak az elbírálásból való kizárását
eredményezi.
(6) A pályázatokat az Igazgatóság az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium részére elektronikus úton és
papír alapon legkésõbb 2006. december 14-én megküldi.

5. §
(1) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2 képviselõjébõl, a Pénzügyminisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium 1-1 képviselõjébõl,
valamint az önkormányzati érdekszövetségek által delegált egy fõbõl álló tárcaközi bizottság javaslata alapján – a
pályázatokról 2006. december 19-éig dönt.
(2) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a
pályázatban igényelt buszok számának, azok kapacitásának, illetve a tervezett beszerzési költség egyidejû csökkentése mellett – az igényeltnél alacsonyabb összegû Támogatás megítélésére is jogosult. Ebben az esetben a támogatási megállapodás megkötése elõtt a Társulással
egyeztetni szükséges.

(1) A Támogatás felett a Társulás rendelkezik és felelõs
annak jogszerû felhasználásáért.
(2) A Támogatással megvalósuló közösségi buszok beszerzésének végsõ határideje 2007. augusztus 31-e.
(3) A támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást
követõen – öt évig nem idegeníthetõ el, kivéve, ha az elidegenítést mûszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a Támogatott másik
közösségi busz(ok) beszerzésére fordítja.
(4) A Támogatás felhasználására az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel
kell alkalmazni.

8. §
(1) A támogatást kamattal növelt összegben vissza kell
fizetni a központi költségvetésbe, ha a támogatást nem a
támogatási megállapodásban rögzített feltételeknek megfelelõen használják fel.
(2) A Támogatásnak a 2007. december 31-ei határidõig
fel nem használt részét kamattal növelten vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
(3) Visszafizetési kötelezettség esetén a Társulás a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ mértékû kamatot fizet a jogtalanul igénybe vett összeg után az igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

9. §

(3) A támogatási döntést az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A Társulás a támogatás felhasználásáról a beszerzés lebonyolítása évében, legkésõbb 2007. december 31-ei fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje
szerint köteles elszámolni.

Támogatási megállapodás megkötése

A támogatás folyósítása

6. §

10. §

(1) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter és a
Társulás a támogatás felhasználásának – a döntés alapját

A Támogatást a támogatási megállapodásban foglaltak
szerint az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-
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rium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja.
Ellenõrzés
11. §
(1) A Támogatás felhasználását az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium, továbbá jogszabályban
erre feljogosított egyéb szervek ellenõrizhetik.
(2) A Társulás köteles a Támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenõrzésre
feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenõrzést
lehetõvé tenni.
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a) – a 6–8. § kivételével – hatályát veszti,
b) 6–8. §-a nem lép hatályba.
(2) A Szombathelyi Határõr Igazgatóság, a Nagykanizsai Határõr Igazgatóság és a Balassagyarmati Határõr
Igazgatóság nem szûnik meg az IRM rendeletben meghatározott idõpontban.

2. §
A Határõrség határrendészeti szerveinek és nyomozó
hatóságainak illetékességi területérõl szóló 26/2006.
(X. 5.) IRM rendelet nem lép hatályba.

3. §
E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Záró rendelkezés
12. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:

4. §
E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.
Dr. Petrétei József s. k.,

Kiss Péter s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány tagjainak
rendeletei
Az igazságügyi és rendészeti miniszter
29/2006. (XII. 7.) IRM
rendelete
a Szombathelyi Határõr Igazgatóság, a Nagykanizsai
Határõr Igazgatóság és a Balassagyarmati Határõr
Igazgatóság költségvetési szervek megszüntetésérõl
szóló 25/2006. (X. 5.) IRM rendelet, valamint
a Határõrség határrendészeti szerveinek és nyomozó
hatóságainak illetékességi területérõl szóló
26/2006. (X. 5.) IRM rendelet hatályon kívül
helyezésérõl

1. §
(1) A Szombathelyi Határõr Igazgatóság, a Nagykanizsai Határõr Igazgatóság és a Balassagyarmati Határõr
Igazgatóság költségvetési szervek megszüntetésérõl szóló
25/2006. (X. 5.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet)

Az oktatási és kulturális miniszter
13/2006. (XII. 7.) OKM
rendelete
a fontos és bizalmas munkakörök megállapításáról
és a biztonsági ellenõrzés szintjérõl
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 78. §-ának (3) bekezdésében (a továbbiakban: Nbtv.) foglalt felhatalmazás alapján – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel egyetértésben – a
következõket rendelem el:
1. §
(1) A rendelet hatálya az Oktatási és Kulturális Minisztériumban és az oktatási és kulturális miniszter irányítása
alá tartozó szervezeteknél fontos és bizalmasnak minõsülõ
munkakört betöltõ személyekre terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben említett szervezeteknél a fontos
és bizalmas munkaköröket, továbbá a biztonsági ellenõrzést megelõzõen kitöltendõ kérdõív típusát – az Nbtv.
2. számú melléklet 1–17. pontján túlmenõen – e rendelet
melléklete határozza meg.
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2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a fontos és bizalmas munkakörökrõl és a biztonsági
ellenõrzés szintjének megállapításáról szóló 4/1998.
(IX. 11.) OM rendelet és az azt módosító 45/2002. (VI. 24.)
OM rendelet, valamint a fontos és bizalmas munkakörök
megállapításáról szóló 11/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet
és az azt módosító 17/2005. (V. 21.) NKÖM rendelet.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Melléklet
a 13/2006. (XII. 7.) OKM rendelethez

Fontos és bizalmas munkakört betöltõ személynek minõsül az Nbtv. 2. számú mellékletének 18. pontja alapján:

–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–

Az Oktatási és Kulturális Minisztériumban
Fõosztályvezetõ-helyettesek, osztályvezetõk
Politikai tanácsadók, fõtanácsadók
A biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó
személy
Titokvédelmi felügyeletet ellátó személy
Minõsített ügyiratok kezeléséért felelõs szervezeti
egység vezetõje és ügykezelõi
Vezetõi titkárságok titkos ügykezelõi
Sokszorosítói feladatot ellátó, valamint a minõsített
iratok továbbításában közremûködõ személyek
Az oktatási és kulturális miniszter irányítása,
felügyelete alá tartozó szerveknél
A 9 kiemelt közgyûjtemény (Iparmûvészeti
Múzeum, Kortárs Mûvészeti Múzeum – Ludwig
Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Magyar
Nemzeti Múzeum, Magyar Országos Levéltár,
Néprajzi Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár,
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szépmûvészeti
Múzeum) biztonsági vezetõi feladatokat ellátó
közalkalmazottai
A Külföldi Magyar Kulturális Intézetek
Igazgatóságánál
Szakmai, gazdasági igazgatóhelyettes
A külföldi magyar kulturális intézetek igazgatói
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál
Igazgatási Fõosztály vezetõje és fõosztályvezetõhelyettese
Ügyiratkezelési Osztály vezetõje

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
10/2006. (XII. 7.) ÖTM
rendelete
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
végrehajtásáról a helyi népszavazáson
és népi kezdeményezésen címû
29/2000. (X. 27.) BM rendelet módosításáról
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 153. §-a (1) bekezdésének a), c) és
e) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:
1. §

Jegyzék a fontos és bizalmas munkakörökrõl
és a biztonsági ellenõrzést megelõzõen kitöltendõ
kérdõív típusáról

Szervezet, munkakör
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Kérdõív
típusa

B
B
C
C
B
A
A

B

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról a helyi népszavazáson és népi kezdeményezésen címû 29/2000. (X. 27.) BM rendelet (a továbbiakban:
BM rendelet) 2. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg az (1) bekezdés megjelölése elmarad:
[A választási iroda]
„b) gondoskodik a választópolgárok tájékoztatásáról,
melynek keretében elkészíti a népszavazási eljárás naptár
szerinti határidõit és határnapjait tartalmazó tájékoztatót,
ellátja az egyéb tájékoztatási feladatokat;”

2. §
A BM rendelet 2. § (1) bekezdésének g) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A választási iroda]
„g) a benyújtott jogorvoslati kérelmet és az ügy iratait a
beérkezése napján továbbítja az elbírálására jogosult
szervhez;”
3. §
A BM rendelet 4. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal
egészül ki:
„c) a Ve. 121. §-a alapján gondoskodik az aláírásgyûjtõ
ívek megsemmisítésérõl és errõl jegyzõkönyvet vesz fel.”
4. §

C
C
A
A

A BM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A helyi választási iroda vezetõje
a) gondoskodik a névjegyzék összeállításáról, folyamatos vezetésérõl, a névjegyzékbe való felvételrõl szóló
értesítõk elkészítésérõl, kézbesítésérõl. Adatot igényel a
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polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szervtõl a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok jegyzékének összeállításához és
folyamatos vezetéséhez;
b) legkésõbb a beérkezést követõ napon dönt a névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatti kifogásokról. Elutasító döntése
esetén a kifogást haladéktalanul, legkésõbb a beérkezését
követõ napon továbbítja a bírósághoz;
c) bejelentett igény alapján, díjfizetés ellenében a közszemlére tett névjegyzék másolatát átadja az igénylõnek;
d) megszervezi a szavazóköri jegyzõkönyvek átvételét,
ellenõrzését és feldolgozását;
e) a szavazást megelõzõ nap 16 órakor szavazókörönként lezárja és hitelesíti a névjegyzékeket.”

5. §
A BM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A szavazatszámláló bizottság mellett mûködõ jegyzõkönyvvezetõ
a) közremûködik a szavazóhelyiség szabályszerû berendezésében;
b) gondoskodik a névjegyzék, valamint a visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát kérõk jegyzéke vezetésérõl;
c) a szavazás közben történt rendkívüli eseményrõl kiállított jegyzõkönyvet továbbítja a helyi választási iroda
vezetõjének;
d) közremûködik a jegyzõkönyvek másolatainak és a
hozzájuk tartozó határozatoknak, a rendkívüli eseményrõl
kiállított jegyzõkönyveknek a szavazatszámláló bizottság
megbízott tagjai részére történõ átadásában;
e) közremûködik a szavazóköri jegyzõkönyv kiállításában és annak, valamint az egyéb választási iratoknak a
helyi választási iroda székhelyére történõ szállításában.”
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„b) a szavazóköri jegyzõkönyveket a helyi választási
iroda vezetõjének utasítása szerint feldolgozza, figyelemmel a Ve. 73. § (3) bekezdésében elõírt határidõre;”
(2) A BM rendelet 7. § (1) bekezdése a következõ d) és
e) pontokkal egészül ki:
[A helyi választási iroda]
„d) gondoskodik a szavazóköri és az összesítõ jegyzõkönyvek nyilvánosságának biztosításáról;
e) a választási iratokat (a jegyzõkönyvek kivételével) a
szavazást követõ 90. nap utáni munkanapon – ennél tovább tartó jogorvoslat esetén az ügy jogerõs lezárását
követõen – megsemmisíti.”

8. §
A BM rendelet 10. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:
„(2) A helyi választási iroda vezetõje a szavazást megelõzõ nap 16 órakor szavazókörönként lezárja és hitelesíti
a névjegyzékeket, kitölti a Zárólap címû bizonylatot.”

9. §
A BM rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az országgyûlési egyéni választókerületi választási
iroda számítógépes összesítõ rendszert mûködtet a területi
választási iroda vezetõjének utasítása szerint.”

10. §
A BM rendelet 17. § (2) bekezdésének d) pontjában az
„a Ve. 73. § (2) bekezdésére figyelemmel” szövegrész helyébe az „a Ve. 73. § (3) bekezdésére figyelemmel” szövegrész lép.

6. §

11. §

A BM rendelet 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A helyi választási iroda vezetõje kiegészíti a szavazatszámláló bizottságot, ha tagjainak száma kevesebb,
mint öt fõ.”

A BM rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„c) a területi választási bizottság választási eredményt
megállapító döntésének elõkészítéseként tételesen ellenõrzi a szavazóköri jegyzõkönyvek és a számítógépes adatok azonosságát, és arról jelentést tesz a területi választási
bizottságnak.”

7. §
12. §
(1) A BM rendelet 7. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A helyi választási iroda]

(1) A BM rendelet 1. számú mellékletének helyébe
e rendelet 1. melléklete lép.
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(2) A BM rendelet 2. számú mellékletének helyébe
e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A BM rendelet 3. számú mellékletének helyébe
e rendelet 3. melléklete lép.
13. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit – a 3. § kivételével – a hatálybalépését követõen kitûzött helyi népszavazás során
kell alkalmazni. E rendelet 3. §-át a hatálybalépését követõen kezdeményezett helyi népszavazás és népi kezdeményezés során kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a BM rendelet 11. § (1) bekezdésébõl az „– a helyi
választási iroda vezetõjének egyetértésével –” szövegrész,
15. §-a, 17. § (1) bekezdésének b) pontja és 18. §-ának
(2) bekezdése.
Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

1. melléklet
a 10/2006. (XII. 7.) ÖTM rendelethez
„1. számú melléklet
a 29/2000. (X. 27.) BM rendelethez
A választójogosultság nyilvántartásával összefüggõ
feladatok
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mélyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok jegyzékének adatait felhasználva, 2 példányban készíti vagy készítteti el. A
névjegyzék elsõ példánya nem tartalmazza a választópolgárok személyi azonosítóját. A névjegyzék második példánya a választópolgárok személyi azonosítóját is tartalmazza. A közszemlére tételre a névjegyzék elsõ példánya
szolgál, melyrõl a Ve. 45. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz – továbbvezetésének megkezdése elõtt –
másolatot kell készíteni.
5. A HVI vezetõje – ha a névjegyzék továbbvezetéséhez számítógépet használ – a választójoggal rendelkezõk
névjegyzékét a személyiadat- és lakcímnyilvántartás,
valamint a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartása adatainak felhasználásával készíti el
és 1 példányban nyomtatja ki, mely nem tartalmazza a választópolgárok személyi azonosítóját. A közszemlére tételre a névjegyzék e példánya szolgál, melyrõl a Ve. 45. §
(2) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz másolatot kell
készíteni. A szavazókörökbe a névjegyzékzáráskor nyomtatott névjegyzék kerül.
6. A HVI vezetõje zárt borítékban küldi meg a választópolgároknak a névjegyzékbe vételükrõl szóló értesítõt.

II. A névjegyzék vezetése a szavazás napjáig

I. A névjegyzék és értesítõ elkészítése

7. A névjegyzéket a HVI vezetõje a szavazást megelõzõ nap 16 óráig a 9. pontban leírtak szerint, papíron vagy
számítógépen vezeti tovább.

1. A HVI vezetõje településen (fõvárosi kerületben),
illetve a település népszavazással érintett részén belül
(a továbbiakban együtt: település) szavazókörönként elkészíti vagy elkészítteti a névjegyzéket, valamint a névjegyzékbe való felvételrõl szóló értesítõket.

8. Az egynél több szavazókörrel rendelkezõ települések esetén a HVI vezetõje felveszi az általa kijelölt szavazókör névjegyzékére azokat a választópolgárokat, akiknek
lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza.

2. A névjegyzék elkészítéséhez a HVI vezetõje a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szervtõl adatot igényel a választójoggal nem
rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartásából, amelynek alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelõ központi szerv összeállítja a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok jegyzékét, és
azt – a HVI vezetõjének választása szerint – közvetlenül
vagy a közigazgatási hivatal útján megküldi a HVI részére.
3. A HVI vezetõje a névjegyzéket papíron vezeti tovább,
vagy annak továbbvezetéséhez számítógépet használhat.
4. A HVI vezetõje – ha a névjegyzék papír alapon történõ továbbvezetése mellett döntött – a névjegyzéket a sze-

9. A névjegyzék továbbvezetése:
a) A HVI vezetõje a hozzá a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szervtõl érkezett, a személyi adatokban és lakcímekben bekövetkezett változásokról, valamint a választójoggal nem rendelkezõ polgárok adataiban bekövetkezett változásokról kapott értesítések,
továbbá az illetékességi területén teljesített lakcímbejelentések és bekövetkezett adatváltozások alapján a névjegyzék
mindkét példányát továbbvezeti:
1. a választójogosultság ellenõrzését követõen felveszi a névjegyzékre
– az illetékességi területén lakóhelyet – ennek hiányában tartózkodási helyet – (a továbbiakban
együtt: lakóhely) létesített választópolgárt,
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– az idõközben magyar állampolgárság, EGT tartózkodási engedély, letelepedési engedély, menekült státus megszerzése (függetlenül attól,
hogy rendelkezik-e már a polgár személyi azonosítóval) révén választójogosulttá vált polgárt,
– a házasságkötés révén választójogosulttá vált
polgárt, valamint
– a választójogát idõközben visszanyert polgárt;
2. törli a névjegyzékrõl
– az illetékességi területén lakóhelyét megszüntetõ választópolgárt (a településen belüli lakcímváltozás kivételével),
– az idõközben elhalálozott választópolgárt,
– azt a polgárt, aki magyar állampolgárságát elvesztette, akinek EGT tartózkodási engedélyének érvényességi ideje lejárt vagy azt visszavonták, akinek letelepedési engedélyét, illetõleg
menekültkénti elismerését visszavonták, továbbá
– azt a polgárt, aki választójogát elvesztette;
3. átvezeti az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ polgárok tekintetében
– a névváltozásokat,
– a településen belüli lakcímváltozásokat.
b) A HVI vezetõje a polgár által benyújtott kifogásnak
helyt adó jegyzõi vagy bírósági döntés alapján – a döntésnek megfelelõen – az érintettet a névjegyzékre felveszi,
abból adatait törli, vagy abban adatait helyesbíti. Az elõzõeknek megfelelõen jár el a HVI vezetõje abban az esetben is, ha a hibát a névjegyzék ellenõrzése közben észlelte.
A felvételrõl, törlésrõl, helyesbítésrõl a választópolgárnak
értesítést kell küldeni.
c) A HVI vezetõje a választást megelõzõ nap 16 óra
után a névjegyzéket az utolsó sorszám után következõ sor
áthúzásával lezárja, felvezeti rá a zárásig töröltek és felvettek, valamint a névjegyzéken a záráskor szereplõ választópolgárok számát, továbbá aláírásával és pecsétjével hitelesíti. Ezt követõen – területi népszavazás esetén – a HVI vezetõje 1 példányban kitölti a „Zárólap”-ot.
10. A HVI vezetõje a lezárt és hitelesített névjegyzéket
a szavazatszámláló bizottság elnökének, elnökhelyettesének adja át.

III. A névjegyzék vezetése a szavazás napján
11. A névjegyzéket a szavazatszámláló bizottság mellett mûködõ jegyzõkönyvvezetõ vezeti tovább.
12. A jegyzõkönyvvezetõ a szavazatszámláló bizottság
döntése alapján felveszi a névjegyzékre azokat a választó-
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polgárokat, akik azt arra hivatkozva kérik, hogy lakóhelyük – ennek hiányában tartózkodási helyük – a szavazókör területén van. Az a választópolgár, aki arra hivatkozik,
hogy lakóhelye a szavazókör területén van, akkor vehetõ
fel a névjegyzékre, ha személyazonosságát és lakcímét a
15., illetve az Európai Unió más tagállamának állampolgára esetén a 16. pont szerinti, érvényes igazolványok bemutatásával igazolja, feltéve, hogy a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartásában nem szerepel.

IV. A választójoggal nem rendelkezõ
nagykorú polgárok jegyzékének vezetése
13. A választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartásában a 2. pont szerinti jegyzékek elkészítését követõen bekövetkezett változásokat tartalmazó állományokat a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelõ központi szerv a szavazást megelõzõ 5. napon továbbítja a HVI részére.
14. A HVI vezetõje a 2. pont szerinti jegyzéket a változásjegyzék segítségével felülvizsgálja, majd a szükséges
korrekciókat az alábbiak szerint végzi el:
– törli a jegyzékbõl azokat, akik választójogukat
visszanyerték, és egyidejûleg felveszi õket a névjegyzék
soron következõ sorszáma alá;
– felveszi a jegyzékbe azokat, akik választójogukat elveszítették, és egyidejûleg a névjegyzék megfelelõ sorszámánál törli õket.

V. A személyazonosság és a lakcím igazolása
a szavazás során
15. A választópolgár a személyazonosságát és a lakcímét a következõ igazolványok bemutatásával igazolhatja:
a) a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személyazonosító igazolvánnyal;
b) érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel, vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított érvényes vezetõi engedéllyel és érvényes lakcímigazolvánnyal.
16. Az Európai Unió más tagállamának állampolgára a
személyazonosságát érvényes EGT tartózkodási engedély,
a lakcímét érvényes lakcímigazolvány bemutatásával igazolhatja.”
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1. melléklet 1. minta
lapszám: ____

VÁLASZTÓJOGOSULTAK NÉVJEGYZÉKE
MEGYE
TELEPÜLÉS
...….…. . SZ. SZAVAZÓKÖR

1.

2.

3.

4.

...

CSALÁDI NÉV ÉS UTÓNÉV1 UTÓNÉV2
SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS UTÓNÉV
LAKCÍM

1934. 12. 03.

MINTA BÉLA ÁRPÁD
1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 4. AJTÓ

1950. 01. 01.

MINTA BÉLA ÁRPÁD
1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 4. AJTÓ
MINTA JÓZSEFNÉ
KISS ÉVA
1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 4.
…………………………………
…………………………………
…………………………………

lapszám: ____
VÁLASZTÓJOGOSULTAK NÉVJEGYZÉKE

MEGYE
TELEPÜLÉS
....…… . SZ. SZAVAZÓKÖR

/JegyzĘ munkapéldánya/

1.

2.

3.

CSALÁDI NÉV ÉS UTÓNÉV1
SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS UTÓNÉV
LAKCÍM

Személyi azonosító

MINTA BÉLA ÁRPÁD
1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 4. AJTÓ
MINTA BÉLA ÁRPÁD

1-341203-3456

1-500101-0011

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 4. AJTÓ

4.

MINTA JÓZSEFNÉ
KISS ÉVA
1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 4.

...

…………………………………
…………………………………
…………………………………

2-560302-1234

_-______-____

MAGYAR KÖZLÖNY

11906

2006/150. szám
1. melléklet 2. minta

ÉRTESÍTė
a választók névjegyzékébe történĘ felvételrĘl
Értesítem, hogy a ….. év ………….. hó ……… napjára kitĦzött
helyi népszavazáson
……………………….......................................................……….. településen / Budapest ……….. . kerületében
a(z) .................. számú szavazókörben ..................... sorszám alatt szerepel a választók névjegyzékében.
Személyi azonosító:
A szavazókör címe:
A szavazás idĘpontja:
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Családi és utónév:
Lakcím:

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
Kérjük, hogy ezt az értesítĘt a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szíveskedjék
megĘrizni, és a szavazás napján magával hozni.
Szavazni csak személyesen lehet, a következĘ érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:
– a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy

– lakcímigazolvány

ÉS

– személyazonosító igazolvány vagy
– útlevél vagy
– 2001. január 1-jét követĘen kiállított vezetĘi engedély vagy
– érvényes EGT tartózkodási engedély (EU polgárok esetén )

Kérjük, ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, szíveskedjék a polgármesteri hivatalt errĘl személyesen
vagy levélben értesíteni.
Választási Iroda
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ZÁRÓLAP
a választójogosultak számának megállapításához
LAPSZÁM: ..........
MEGYE/FėVÁROS: .............................……………...................
TELEPÜLÉS/KERÜLET: ............................................................

SZAVAZÓKÖRI SORSZÁM

VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMA
A NÉVJEGYZÉKKÉSZÍTÉS
IDėPONTJÁBAN

1

2

A NÉVJEGYZÉK VÁLASZTÁST MEGELėZė NAPON
TÖRTÉNė
ZÁRÁSÁIG
TÖRÖLT

3

ZÁRÁSÁIG
FELVETT

ZÁRÁSAKOR A
NÉVJEGYZÉKBEN SZEREPLė

VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMA
4
5

ÁTHOZAT:

ÁTVITEL:
ÖSSZESEN:
ELLENėRZÉS: 5=2+4–3

.......... . év ............................ hó ........ . nap.

P. H.

......................................................
HVI vezetĘje
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MAGYAR KÖZLÖNY
2. melléklet
a 10/2006. (XII. 7.) ÖTM rendelethez
„2. számú melléklet
a 29/2000. (X. 27.) BM rendelethez

A népszavazás eredményének megállapításával
összefüggõ feladatok
I. A választási irodák feladatai
a települési szintû helyi népszavazáson
1. A helyi választási iroda feladatai
1.1. Jogi és számszaki szempontból ellenõrzi a beérkezett szavazóköri jegyzõkönyvek rovatainak pontos kitöltését. A hibás jegyzõkönyveket javításra visszaadja a szavazatszámláló bizottságnak.
1.2. A szavazóköri jegyzõkönyvek és az összesítõ jegyzõkönyv 1. példányát 90 nap után irattározza.
1.3. A szavazóköri jegyzõkönyvek és az összesítõ jegyzõkönyv 2. példányát a jogorvoslati határidõ lejártát követõ napon, jogorvoslat esetén az ügy jogerõs lezártát követõen a területi választási iroda útján az Országos Választási
Irodához eljuttatja.
2. A területi választási iroda feladatai
2.1. A szavazóköri jegyzõkönyvek és az összesítõ jegyzõkönyv 2. példányát a jogorvoslati határidõ elteltét – jogorvoslat esetén a jogorvoslati eljárás befejezését – követõen az Országos Választási Iroda részére megküldi.
3. Az Országos Választási Iroda feladatai
3.1. Fogadja a szavazóköri jegyzõkönyvek és az
összesítõ jegyzõkönyv 2. példányát a jogorvoslati határidõ elteltét – jogorvoslat esetén a jogorvoslati eljárás befejezését – követõen, és azokat megküldi az Országos
Levéltár részére.

II. A választási irodák feladatai
a területi szintû népszavazáson
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4.2. A területi választási iroda vezetõjének rendelkezésére figyelemmel az elõírt ütemtervnek megfelelõen a szavazóköri jegyzõkönyv 2. példányát haladéktalanul továbbítja az országgyûlési egyéni választókerületi választási
irodához.
4.3. A szavazóköri jegyzõkönyvek 1. példányát 90 nap,
illetve jogorvoslat esetén – a 90 napot meghaladó elbírálást követõen – az ügy jogerõs lezárása után irattározza.
5. Az országgyûlési egyéni választókerületi választási
iroda feladatai
5.1. A szavazás napja elõtt 3 nappal elkészíti a szavazóköri és a településazonosítókat tartalmazó listákat, és a helyi választási irodáknak átadja.
5.2. A szavazás napján és azt követõen átveszi a beérkezõ szavazóköri jegyzõkönyveket, elvégzi azok jogi, formai, számszaki ellenõrzését. A számszaki egyezõséget az
országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda a
számítógépes feldolgozás menetében ellenõrzi. A hibásan
vagy hiányosan kitöltött jegyzõkönyveket javításra visszaadja a helyi választási irodán keresztül a szavazatszámláló
bizottságoknak.
5.3. A területi választási iroda vezetõjének utasítása
szerint a szavazóköri jegyzõkönyvek 2. példányát településenként külön-külön rendezve továbbítja a területi választási irodához.
6. A területi választási iroda feladatai
6.1. Fogadja a szavazóköri jegyzõkönyvek 2. példányát.
6.2. A szavazást követõ napon közremûködik a népszavazás eredményét tartalmazó összesítõ jegyzõkönyv kiállításában.
6.3. Az eredmény jogerõssé válását követõen a szavazóköri jegyzõkönyvek és az összesítõ jegyzõkönyv 2. példányát az Országos Választási Iroda részére megküldi.
6.4. Az összesítõ jegyzõkönyv 1. példányát és a szavazóköri jegyzõkönyvek 2. példányát 90 nap, illetve jogorvoslat esetén – a 90 napot meghaladó elbírálást követõen –
az ügy jogerõs lezárása után irattározza.

4. A helyi választási iroda feladatai
4.1. Jogi és számszaki szempontból ellenõrzi a beérkezett szavazóköri jegyzõkönyvek rovatainak pontos kitöltését. A hibás jegyzõkönyveket javításra visszaadja a szavazatszámláló bizottságnak.

7. Az Országos Választási Iroda feladatai
7.1. Fogadja a szavazóköri jegyzõkönyvek és az összesítõ jegyzõkönyv 2. példányát, és azokat megküldi az Országos Levéltár részére.”
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A

SZAVAZÓKÖRI JEGYZėKÖNYV
HELYI NÉPSZAVAZÁS
SZAVAZÓKÖRI JEGYZėKÖNYVE

...........................................................................
megye/fĘváros

A szavazatszámláló bizottság állítja ki
két példányban!

...........................................................................
település/fĘvárosi kerület

Ez a ................. számú példány.

szavazókör
Készült

............... év ......................................... hó ............... napján ...................................................... település

(fĘvárosi kerület) alábbi helyen lévĘ szavazóköri helyiségében:

.............................................................................................................................…………………………………………....

Az urna lezárásakor jelen vannak:
Név
1. ........................................

Aláírás
........................................

a szavazatszámláló bizottság elnöke

Név

Aláírás

9. ........................................

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

10. ........................................

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

2. ........................................

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

11. ........................................

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

3. ........................................

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

12. ........................................

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

4. ........................................

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

13. ........................................

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

5. ........................................

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

14. ........................................

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

6. ........................................

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

15. ........................................

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

7. ........................................

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

16. ........................................

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

8. ........................................

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

17. ........................................

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

a szavazatszámláló bizottság tagjai
P. H.

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

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

jegyzĘkönyvvezetĘ
A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése elĘtt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása után
az elsĘként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellenĘrzĘ lapot elhelyezte.
A szavazás ......... órakor kezdĘdött.

MAGYAR KÖZLÖNY
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B

SZAVAZÓKÖRI JEGYZėKÖNYV

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

számú szavazóköre

fĘváros, kerület / megye, település

A NÉPSZAVAZÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE

a) A választók nyilvántartása és a szavazóként megjelentek száma

A szavazást megelĘzĘ
A szavazás napján a
nap 16 óráig a
névjegyzékbe felvett
névjegyzékbe felvett
választópolgárok
választópolgárok
száma
száma

A

B

A választópolgárok
száma a
névjegyzékben a
választás
befejezésekor

Visszautasított
választópolgárok
száma

Szavazóként
megjelentek száma

C

D

E

b) A jegyzĘkönyvben szereplĘ C lapok száma (db): _________

Figyelem!
A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és B rovatokba beírt számok összegével (C = A + B)
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C/...

SZAVAZÓKÖRI JEGYZėKÖNYV
.........................................................................................................................

fĘváros, kerület / megye, település

számú szavazókör

A kérdés szövege:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

A szavazás adatai

Az urnában lévĘ
szavazólapok száma

Eltérés a szavazóként
megjelentek számától
(többlet: +; hiány: –)

Érvénytelen
szavazatok száma

Érvényes szavazatok
száma

F

G

H

I

AZ ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT
IGEN
NEM
szavazatok száma szavazatok száma

J

K

Érvényes szavazatok száma összesen: I = (J+K) ............................
Rontott szavazólapok száma: ................................…………………
Figyelem!
a) Népszavazási kérdésenként külön C lapot kell kitölteni.
b) A C lapon szereplĘ válaszokra leadott érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a I rovatba
beírt számmal! (I=J+K)
c) A G rovatba beírt számnak egyenlĘnek kell lennie a C oldalon az F rovatokba beírt szám és az E rovatba írt
szám különbségével. Többlet szavazólap esetén a különbség pozitív elĘjelĦ, ha az urnából hiányzik szavazólap,
negatív elĘjelĦ (G = F – E; G = F – E )
d) A C oldalon az F rovatba beírt számnak egyenlĘnek kell lennie a H és I rovatokba beírt számok összegével.
(F = H + I)

MAGYAR KÖZLÖNY
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D

SZAVAZÓKÖRI JEGYZėKÖNYV

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

számú szavazókör

fĘváros, kerület / megye, település

A szavazatszámlálás során jelen vannak:
Név
1. ........................................

Aláírás

Név

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

a szavazatszámláló bizottság elnöke

Aláírás

9. ........................................

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

10. ........................................

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

2. ........................................

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

11. ........................................

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

3. ........................................

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

12. ........................................

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

4. ........................................

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

13. ........................................

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

5. ........................................

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

14. ........................................

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

6. ........................................

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

15. ........................................

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

7. ........................................

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

16. ........................................

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

8. ........................................

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

17. ........................................

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

a szavazatszámláló bizottság tagjai
P. H.

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

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

jegyzĘkönyvvezetĘ
A szavazás ........... órakor befejezĘdött, az urna sértetlen és az ellenĘrzĘ lap az urnában volt.
A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat
1. kérdésnél

alkalommal

2. kérdésnél

alkalommal

X. kérdésnél

alkalommal számlálta meg

A jegyzĘkönyv 1. példányának mellékletei:
 a szavazatszámláló bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozatai,
 a szavazás közben elĘfordult fontosabb események, valamint a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend
fenntartása érdekében tett intézkedései.
A jegyzĘkönyv elsĘ és második példányát, valamint a mellékleteiket a helyi választási irodához kell szállítani.
A J E G Y Z ė K Ö N Y V E G Y- E G Y M Á S O L A T I P É L D Á N Y Á T Á T V E T T É K:
Név

Megbízó szervezet

Aláírás
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A

ÖSSZESÍTė JEGYZėKÖNYV
HELYI NÉPSZAVAZÁS
ÖSSZESÍTė JEGYZėKÖNYVE

A helyi/területi választási bizottság
állítja ki két példányban!

...........................................................................
megye/fĘváros

...........................................................................
település/fĘvárosi kerület

Ez a ................. számú példány.

Készült ............... év ......................................... hó ............... napján ...................................................... település/fĘvárosi
kerület/megye/fĘváros választási bizottságának az alábbi helyen lévĘ helyiségében:
……………………………………................................................................................................................................…….
.

Jelen vannak:
Név
1. ........................................

Aláírás
........................................

a választási bizottság elnöke

Név

Aláírás

9. ........................................

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

10. ........................................

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

2. ........................................

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

11. ........................................

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

3. ........................................

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

12. ........................................

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

4. ........................................

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

13. ........................................

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

5. ........................................

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

14. ........................................

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

6. ........................................

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

15. ........................................

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

7. ........................................

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

16. ........................................

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

8. ........................................

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

17. ........................................

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

a választási bizottság tagjai

P. H.

MAGYAR KÖZLÖNY
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2006/150. szám
2. melléklet 2. minta

B
.....................................................................................................................

fĘváros, kerület / megye, település

A NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYE
a) A választók nyilvántartása és a szavazóként megjelentek száma
A szavazást megelĘzĘ
A szavazás napján a
nap 16 óráig a
névjegyzékbe felvett
névjegyzékbe felvett
választópolgárok
választópolgárok
száma
száma

A

B

A választópolgárok
száma a
névjegyzékben a
választás
befejezésekor

Visszautasított
választópolgárok
száma

Szavazóként
megjelentek száma

C

D

E

b) A jegyzĘkönyvben szereplĘ C lapok száma (db): _________

Figyelem!
A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és B rovatokba beírt számok összegével (C = A + B)

2006/150. szám
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2. melléklet 2. minta

C/...

NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYE
.........................................................................................................................

fĘváros, kerület / megye, település

a) A kérdés szövege:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

b) A szavazás adatai

Az urnában lévĘ
szavazólapok száma

Eltérés a szavazóként
megjelentek számától
(többlet: +; hiány: –)

Érvénytelen
szavazatok száma

Érvényes szavazatok
száma

F

G

H

I

AZ ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT

IGEN
NEM
szavazatok száma szavazatok száma

J

K

A népszavazás
Érvénytelen
Érvényes, de eredménytelen
Érvényes és eredményes*

Érvényes szavazatok száma összesen: I = (J+K) ............................
Figyelem!
a) Népszavazási kérdésenként külön C lapot kell kitölteni.
b) A C lapon szereplĘ válaszokra leadott érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a I rovatba
beírt számmal! (I=J+K)
c) A G rovatba beírt számnak egyenlĘnek kell lennie a C oldalon az F rovatokba beírt szám és az E rovatba írt
szám különbségével. Többlet szavazólap esetén a különbség pozitív elĘjelĦ, ha az urnából hiányzik szavazólap,
negatív elĘjelĦ (G = F – E; G = F – E )
d) A C oldalon az F rovatba beírt számnak egyenlĘnek kell lennie a H és I rovatokba beírt számok összegével.
(F = H + I)
* A nem kívánt rész törlendĘ!

MAGYAR KÖZLÖNY
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2. melléklet 2. minta

D
..........................................................................................

fĘváros, kerület / megye, település
A J E G Y Z ė K Ö N Y V E G Y - E G Y M Á S O L A T I P É L D Á N Y Á T Á T V E T T É K:

Név

Megbízó szervezet

Aláírás

2006/150. szám
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3. melléklet a 10/2006. (XII. 7.) ÖTM rendelethez
,,3. számú melléklet a 29/2000. (X. 27.) BM rendelethez
Kötelezõen használandó nyomtatványok jegyzéke és mintái

Nyomtatvány megnevezése

Mintája

1.

Választójogosultak névjegyzéke

1. mell.

1. minta

2.

Értesítõ

1. mell.

2. minta

3.

Zárólap a választójogosultak számának megállapításához

1. mell.

3. minta

4.

Szavazóköri jegyzõkönyv

2. mell.

1. minta

5.

Összesítõ jegyzõkönyv

2. mell.

2. minta

6.

Átvételi elismervény

3. mell.

1. minta

7.

Megbízás SZSZB/HVB/TVB tagnak

3. mell.

2. minta

8.

Nyilvántartás a mozgóurnát kérõkrõl

3. mell.

3. minta

9.

Visszautasítottak jegyzéke

3. mell.

4. minta

10.

Ellenõrzõ lap

3. mell.

5. minta

11.

Átvételi elismervény (SZSZB-tõl)

3. mell.

6. minta

12.

Aláírásgyûjtõ ív

3. mell.

7. minta”

MAGYAR KÖZLÖNY
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2006/150. szám
3. melléklet 1. minta

........................................................... település/fĘvárosi kerület
........................................... számú szavazóköre
ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
..........................(név), a fenti szavazókör szavazatszámláló bizottságának elnöke ..........év
.............................. hónap ................... napján a helyi választási iroda vezetĘjétĘl a népszavazásra az
alábbi nyomtatványokat és felszerelési tárgyakat vette át:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nyomtatvány, eszköz megnevezése
névjegyzék
pótlap a névjegyzékhez
visszautasítottak jegyzéke
boríték a szavazólapokhoz
szavazóköri jegyzĘkönyv
nagy alakú boríték a jegyzĘkönyv továbbításához
urnazáró címkék (az urnák lepecsételéséhez)
ellenĘrzĘ lap (az urnák lezárásának és sértetlenségének igazolásáról)
szavazólapok lebélyegzésére szolgáló bélyegzĘ
bélyegzĘpárna
urnalekötĘ szalag
toll a szavazáshoz és felfüggesztĘ zsinór
nyilvántartás a mozgóurnát kérĘkrĘl
szavazólap-kötegelĘ csík
……………. szavazólap
…………… szavazólap

db
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

A 9. sorszám alatti bélyegzĘ lenyomata:
A szavazólapokat megszámolta:

……………………………………
……………………………………

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

....................................................................
a helyi választási iroda vezetĘje

....................................................................
a szavazatszámláló bizottság elnöke

2006/150. szám
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3. melléklet 2. minta

...............................………………….. megbízásra jogosult szervezet

MEGBÍZÁS
Személyi azonosító:
.................................................................................................................................................

(név)

........................................................................................................................................ (lakcím) szám
alatti lakost a fenti szervezet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény alapján a(z)
................

év

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

hó

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

napjára

kitĦzött

helyi

népszavazáson

.................................... település/fĘvárosi kerület/megye/fĘváros .............. számú szavazókör

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG / HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG /
TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG* TAGJÁNAK
megbízta.

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

..............................................................................
megbízásra jogosult szervezet képviselĘje

Igazolom, hogy a megbízott a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben elĘírt esküt a mai
napon letette.
......................................, ........ év ....................................hó ..............nap

...........................................................
polgármester/megyei (fĘvárosi)
közgyĦlés elnöke

* A nem kívánt szöveg törlendĘ!

MAGYAR KÖZLÖNY
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2006/150. szám
3. melléklet 3. minta

.......................................... település/fĘvárosi kerület
........................... számú szavazókör

A kérelmeket a választás napját megelĘzĘen a HVI vezetĘje
gyĦjti, a
Nyilvántartást a választási iratokkal együtt
adja át a szavazatszámláló bizottságnak.

NYILVÁNTARTÁS
a .......... év .................... hó .....-n
megtartott népszavazáson mozgóurnát kérĘkrĘl

Sorszám

A mozgóurnát kérĘ névjegyzékbeli sorszáma,
neve, lakcíme, jelenlegi tartózkodási helye

A bejelentĘ neve, lakcíme

A mozgóurnával szavazó
saját kezĦ aláírása

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

...................................., ............ év ................... hó .......... nap
.......................................................
a szavazatszámláló bizottság
elnöke

2006/150. szám
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3. melléklet 4. minta

......................................... település

Szavazókör sorszáma:

VISSZAUTASÍTOTTAK JEGYZÉKE
A visszautasított polgár
Sorszám

családi és utóneve

lakcíme

A visszautasítás oka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

................................................………
a szavazatszámláló bizottság elnöke

..............................................
jegyzĘkönyvvezetĘ

11922
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2006/150. szám
3. melléklet 5. minta

EllenĘrzĘ lap
A szavazás ideje: ................................................................…………….
Település/fĘvárosi kerület: ..............................................................……
A szavazókör sorszáma: ......................................................................…

Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az urnát megvizsgáltuk, üresnek találtuk és
lepecsételtük. Az urna a törvényes követelményeknek megfelel. Az
ellenĘrzĘlapot az urnába .................. óra .............. perckor helyeztük.

A szavazatszámláló bizottság jelen lévĘ tagjainak aláírása:
..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az elsĘként szavazó választópolgár aláírása: ...............................…………
A névjegyzéken szereplĘ sorszáma :.........................

2006/150. szám
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3. melléklet 6. minta

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

település/fĘvárosi kerület

Szavazókör sorszáma:

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Az ..….... év ....................... hó .......... napjára kitĦzött helyi népszavazáson a választás alábbi iratait és
kellékeit, valamint a lezárt urná(ka)t a ...….... számú szavazókör szavazatszámláló bizottságától
átvettem:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nyomtatvány eszköz megnevezése*
névjegyzék
visszautasítottak jegyzéke
nyilvántartás a mozgóurnát kérĘkrĘl
............ db lezárt urna
szavazóköri jegyzĘkönyv
jegyzĘkönyvi döntések
............ db ellenĘrzĘ lap
szavazólapok lebélyegzésére szolgáló bélyegzĘ
Fel nem használt szavazólapok:
............ db ………………………. szavazólap
............ db ………………………. szavazólap
Rontott szavazólapok:
............ db ………………………. szavazólap
............ db ………………………. szavazólap

A 8. sorszám alatti bélyegzĘ lenyomata:

............................., ...... év ................ hó ...... nap
P. H.
...............................................................
a szavazatszámláló bizottság elnöke

* A nem kívánt szövegrész törlendĘ!

............................................................
a helyi választási iroda vezetĘje

11924

A ………………….. Választási Iroda vezetĘje az
aláírásgyĦjtĘ ívet ........... év .......................... hónap .......
napján hitelesítette.
P. H.
...........................................
a választási iroda vezetĘje

ALÁÍRÁSGYĥJTė ÍV

Alulírottak helyi népszavazás kitĦzését kezdeményezzük / helyi népi kezdeményezést támogatunk az alábbi kérdésben:
(a népszavazásra bocsátandó kérdés szövege, illetve a népi kezdeményezés tárgya)
Olvasható családi és utónév

Lakcím

Saját kezĦ aláírás

MAGYAR KÖZLÖNY
2006/150. szám

.................................................................
az aláírást gyĦjtĘ polgár aláírása

3. melléklet 7. minta

Személyi azonosító
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja!

2006/150. szám
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
11/2006. (XII. 7.) ÖTM
rendelete
a területi és országos kisebbségi önkormányzati
képviselõk 2007. március 4. napjára kitûzött
választása eljárási határidõinek és határnapjainak
megállapításáról, továbbá a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi
önkormányzati képviselõk választásán történõ
végrehajtásáról szóló 29/2006. (V. 30.) BM rendelet
módosításáról
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 153. § (1) bekezdésének b) és
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:

1. §
(1) A területi és az országos listát legkésõbb 2007. február 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 115/R. §]
(2) Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több
helyen is jelöltnek ajánlották, legkésõbb 2007. február
13-án 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el. [Ve. 57. §]

2. §
A választással kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét 2007. február 24-tõl március 4-én 19.00 óráig nem
szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 8. § (1) bekezdés]

3. §
A területi választási bizottság 2007. március 5-én számlálja meg kisebbségenként a szavazatokat és a szavazatszámlálás eredményérõl jegyzõkönyvet állít ki. [Ve.
115/T. § (2) bekezdés]

4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek
a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek,
valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán történõ végrehajtásáról szóló 29/2006. (V. 30.) BM

11925

rendelet 29. § (2) bekezdés a) pontja és a 31. § (1) bekezdés d) pontja.
Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

III. rész HATÁROZATOK
A Kormány határozatai
A Kormány
1119/2006. (XII. 7.) Korm.
határozata
a Magyarországi Református Egyház
és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára
a 2006. évben rendezésre javasolt ingatlanokról
és az egyeztetõ bizottságok 2007. évi mûködtetési
költségének meghatározásáról, valamint egyes, a volt
egyházi ingatlanok tulajdoni rendezésérõl szóló
kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
a) a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény értelmében alakított egyeztetõ bizottság által rendezésre javasolt ingatlanok jegyzékét jóváhagyja, és elrendeli, hogy az oktatási és
kulturális miniszter gondoskodjon az 1. számú melléklet
szerinti jegyzékben felsorolt ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus
Egyház tulajdonába adásáról és a kártalanítás kifizetésérõl
a 2. számú mellékletben csatolt pénzellátási terv alapján;
Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
pénzügyminiszter
Határidõ: a határozat közzétételét követõ 30 napon
belül
b) egyetért azzal, hogy a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére biztosított 2007. évi költségvetési elõirányzat terhére 4 millió Ft az egyeztetõ bizottságok folyamatos mûködéséhez, szakértõi és megbízási díjak, illetve az egyházi ingatlanrendezéssel kapcsolatos beszerzések céljára kerüljön felhasználásra;
Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
pénzügyminiszter
Határidõ: 2007. január 31.
c) jóváhagyja a gyorsításhoz a továbbiakban csatlakozni kívánó egyházak ingatlanügyeinek a megtárgyalására
az egyeztetõ bizottságok ismételt összehívását, az ingatlanügyek megtárgyalását, a kártalanítások 2007-es aktua-
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lizált áron történõ megállapítását, az elkészített jegyzékek
Kormány elé terjesztését.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2007. december 31.
2. E határozat a közzététellel lép hatályba.
3. E határozat hatálybalépésével egyidejûleg
a) a volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezése és a
kapcsolódó pénzügyi kártalanítás felgyorsításával összefüggésben a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, illetve a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye rendezésére váró ingatlanai végleges jegyzékének elfogadásáról
szóló 1013/2006. (II. 8.) Korm. határozat 1. számú mellékletének „2009. 09. 20.” szövegrésze helyébe a „2009. 08.
20.” szövegrész, 2. számú mellékletének „szeptember 20.”
szövegrészei helyébe az „augusztus 20.” szövegrész lép;

2006/150. szám

b) a volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezése és a
kapcsolódó pénzügyi kártalanítás felgyorsításával összefüggésben a Magyar Katolikus Egyház rendezésre váró ingatlanai végleges jegyzékének elfogadásáról szóló
1040/2006. (IV. 10.) Korm. határozat
ba) 1. számú mellékletének „09. 20.” szövegrészei helyébe a „08. 20.” szövegrész lép,
bb) 2. számú mellékletének „szeptember 20.” szövegrészei helyébe az „augusztus 20.” szövegrész lép,
bc) 1. számú melléklete „Magyar Katolikus Egyház,
Férfi szerzetesrendek” táblázatának 2. számú sora a 3. számú melléklet szerint módosul.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

2006/150. szám

1. számú melléklet az 1119/2006. (XII. 7.) Korm. határozathoz
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

Sorszám

Az ingatlan címe
helyrajzi
száma

jelenleg

tervezett

államosításkor

jelenleg

Önkormányzati, ill.
egyéb szerv
kártalanítása
év

M Ft

Egyházi
kártalanítás
év

kártalanítás

M Ft

Községi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.

3,6
egyházkerület
részére

Aranyosapáti,
Kossuth L. u. 85.
637/1
3805
637/2
824

általános
iskola,
udvar

parókia Reforlétesítése mátus
Egyház

Református
Egyházközség

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.
2007.
XI. 20.

5,0

Berekböszörmény,
Köztársaság tér 10.
629
842

református kántorlakás

tantermek

Reforgyülemátus
kezeti
Egyház
terem
létesítése

Községi
Önkormányzat

1952.
évi
4. tvr.

2006.
XII. 15.
2007.
II. 20.

Biharnagybajom,
Bacsó B. u. 2-4.
49
9749

református
iskola,
szolgálati
lakás

általános
iskola,
szolgálati
lakás

hitéleti
központ

Református
Egyház

Községi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.
2007.
VIII.
20.

Biharnagybajom,
Mátyás király u. 13.
1355
2445

református
iskola,
szolgálati
lakás

általános
iskola,
szolgálati
lakás

hitéleti
központ

Református
Egyház

Községi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.
2007.
II. 20.

6,5

Birtokbaadás
tervezett
ideje

Megjegyzések

MAGYAR KÖZLÖNY

parókia Reforlétesítése mátus
Egyház

2.

5.

1948.
I.1. elĘtt

Az állami
tulajdonbavétel
jogcíme

általános
iskola

Aranyosapáti,
PetĘfi S. u. 51.
48
727

4.

területe
m2

Az ingatlan tulajdonosa,
illetve kezelĘje

református
iskola,
szolgálati
lakás
református
iskola,
udvar

1.

3.

Az ingatlan használatának célja

2,0
egyházkerület
részére
2,5
1,5
egyházközség
részére
6,3
2,4
egyházkerület
részére
Megtörtént

2,5
önkormányzat
részére

11927

11928

Sorszám

Az ingatlan címe
helyrajzi
száma

Az ingatlan használatának célja
területe
m2

Biharnagybajom,
Ady E. u. 12.
633
1947

7.

Csetény,
PetĘfi S. u.
511

4302

8.

FelsĘkelecsény,
PetĘfi S. u. 3.
3
1516

9.

Gomba,
Iskola u. 2.
619/2

2644

jelenleg

tervezett

államosításkor

jelenleg

Az állami
tulajdonbavétel
jogcíme

Önkormányzati, ill.
egyéb szerv
kártalanítása
év

M Ft

Egyházi
kártalanítás
év

kártalanítás

M Ft

református
iskola,
szolgálati
lakás
református
iskola,
szolgálati
lakás

általános
iskola,
szolgálati
lakás

hitéleti
központ

Református
Egyház

Községi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.

4,3
egyházkerület
részére

általános
iskola

Reforgyülemátus
kezeti
Egyház
ház
létesítése

Községi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.
2007.
V. 20.

11,8

református
iskola,
tanítói
lakás
református
iskola,
szolgálati
lakás

általános
iskola és
szolgálati
lakás

gyüleke- Reforzeti
mátus
terem
Egyház
bĘvítése

Községi
Önkormányzat

3357/
1950. sz.
hat.

2006.
XII. 15.

általános
iskola

iskola

1948. 2006.
ReforXII. 15.
évi
mátus
XXXIII. 2007.
Egyház
II. 20.
tc.
(2003-tól)
2008.
II. 20.
2009.
II. 20.

Református
Egyház

15,0
15,0

Birtokbaadás
tervezett
ideje

4,7
egyházközség
részére
1,7

2009.
VIII. 1.

Megjegyzések

MAGYAR KÖZLÖNY

6.

1948.
I.1. elĘtt

Az ingatlan tulajdonosa,
illetve kezelĘje

20,0
19,0
önkormányzat
részére
funkciókiváltás
címén

2006/150. szám

10.

12.

13.

14.

helyrajzi
száma

Az ingatlan használatának célja
területe
m2

GyömrĘ,
Dózsa Gy. u. 1.
115
2047

1948.
I.1. elĘtt

református
iskola,
szolgálati
lakás

jelenleg

óvoda

tervezett

ifjúsági
ház

Az ingatlan tulajdonosa,
illetve kezelĘje
államosításkor

jelenleg

Református
Egyház

Városi
Önkormányzat

Az állami
tulajdonbavétel
jogcíme

1948.
évi
XXXIII.
tc.

Önkormányzati, ill.
egyéb szerv
kártalanítása
év

M Ft

Egyházi
kártalanítás
év

2006.
XII. 15.
2007.
V. 20.
2008.
V. 20.
2009.
V. 20.
2006.
XII. 15.
2007.
VIII.
20.

Hodász,
Kossuth L. u. 1.
546
1879

református
iskola,
szolgálati
lakás

általános
iskola,
szolgálati
lakás

parókia Reforés szol- mátus
gálati
Egyház
lakás
létesítése

Nagyközségi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

Hodász,
PetĘfi S. u. 1.
115

református
tanítói
lakás

szolgálati
lakás

Református
Egyház

Nagyközségi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.

HódmezĘvásárhely,
SzĘnyi u. 2.
13501
89

egyházi
levéltár,
tanácsterem

tanácsterem,
lakás

parókia
és szolgálati
lakás
létesítése
oktatási
célú
ingatlan
bĘvítése

Református
Egyház

Megyei
Önkormányzat

1952.
évi 4.
tvr.

2006.
XII. 15.
2007.
VIII.
20.

Kántorjánosi,
Arany J. u. 20/A.
120/1
2559

református
iskola,
szolgálati
lakás

idĘsek
klubja,
szolgálati
lakás

Reforgyülemátus
kezeti
Egyház
ház
létesítése

Községi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.

1471

kártalanítás

M Ft

Birtokbaadás
tervezett
ideje

Megjegyzések

3,7
10,0
10,0
9,0
10,0
6,0
egyházkerület
részére
3,3
egyházkerület
részére
4,0

MĦemlék

MAGYAR KÖZLÖNY

11.

Az ingatlan címe

2006/150. szám

Sorszám

3,7
egyházközség
részére
10,8
egyházkerület
részére

11929

11930

Sorszám

15.

Az ingatlan címe
helyrajzi
száma

Kántorjánosi,
Arany J. u. 5.
5

Az ingatlan használatának célja
területe
m2

640

1948.
I.1. elĘtt

jelenleg

tervezett

Az ingatlan tulajdonosa,
illetve kezelĘje
államosításkor

jelenleg

harangozó
lakás

szolgálati
lakás

gyüleke- Reforzeti ház mátus
létesítése Egyház

Községi
Önkormányzat

Az állami
tulajdonbavétel
jogcíme

Önkormányzati, ill.
egyéb szerv
kártalanítása
év

Kántorjánosi,
Kossuth L. u. 6.
4
6732

református
iskola

általános
iskola

gyüleke- Reforzeti ház mátus
létesítése Egyház

Községi
Önkormányzat

17.

Kántorjánosi,
Zalka M. u. 2.
424
689

tanítói
szolgálati
lakás

szolgálati
lakás

gyüleke- Reforzeti ház mátus
létesítése Egyház

Községi
Önkormányzat

18.

Karcag,
Varró u. 1.
17

református
iskola

általános
iskola

hitéleti
Reforcélú
mátus
ingatlan Egyház
létesítése

Városi
Önkormányzat

Karcsa,
Alkotmány u. 5.
131/2
1959

református
iskola,
szolgálati
lakás

általános
iskola,
szolgálati
lakás

gyüleke- Reforzeti ház mátus
Egyház

Községi
Önkormányzat

1960/ 2007.
1950. sz. V. 20.
hat.
2008.
V. 20.

Kismarja,
Damjanich u. 2.
876
2169

református
iskola,
szolgálati
lakás

általános
iskola,
szolgálati
lakás

gyüleke- Református
zeti
Egyház
terem
létesítése

Községi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

19.

20.

év

2006.
XII. 15.
2006.
XII. 15.
2006.
XII. 15.
2006.
XII. 15.
2007.
II. 20.

kártalanítás

M Ft

Birtokbaadás
tervezett
ideje

1,4
egyházkerület
részére
8,1
egyházkerület
részére
0,8
egyházkerület
részére
10,0
12,3
egyházközség
részére

12,0

2007.
VI. 1.

12,0
önkormányzat
funkciókiváltás
címén
2006.
XII. 15.
2007.
VIII.
20.

Megjegyzések

MAGYAR KÖZLÖNY

16.

5034

M Ft

1948.
évi
XXXIII.
tc.
1948.
évi
XXXIII.
tc.
1948.
évi
XXXIII.
tc.
1952.
évi 4.
tvr.

Egyházi
kártalanítás

5,2

2006/150. szám

3,0
egyházközség
részére

Az ingatlan címe
helyrajzi
száma

Az ingatlan használatának célja
területe
m2

1948.
I.1. elĘtt

jelenleg

tervezett

Az ingatlan tulajdonosa,
illetve kezelĘje
államosításkor

jelenleg

Önkormányzati, ill.
egyéb szerv
kártalanítása

15,0
2006.
XII. 15.
13,0
2007.
II. 20.
10,0
2008.
funkcióII. 20.
kiváltás
önkorcímén
mányzat
részére

év

M Ft

Egyházi
kártalanítás
év

21.

Kocsord,
Szent István u. 38.
238
2330

református
iskola,
szolgálati
lakás

általános
iskola,
könyvtár

Reforközösmátus
ségi,
ifjúsági Egyház
és gyülekezeti
ház,
szolgálati lakás

Községi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

22.

Komádi,
Dózsa Gy. u. 1.
1301/4
1582

református
iskola,
szolgálati
lakás

általános
iskola,
szolgálati
lakás

egyházi Reforszolgála- mátus
Egyház
ti lakás
létesítése

Városi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.
2007.
VIII.
20.

Kötegyán,
Kossuth L. u. 36.
318
1175

református
iskola,
szolgálati
lakás

tornaterem

Imaterem
létesítése

Református
Egyház

Községi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.
2007.
II. 20.

24.

Kötegyán,
Kossuth L. u. 88.
507/1
1299

lakóház

Imaterem
létesítése

Református
Egyház

Magántulajdon

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.

25.

Makád,
Kossuth L. u. 45.
115
1079/1311
tul. hányad

református
iskola,
szolgálati
lakás
református
iskola,
szolgálati
lakás

gyülekezeti ház,
bérlakás

Reforhitéleti
és közös- mátus
Egyház
ségi
célok

Községi
Önkormányzat

3540/ 2006.
1950. sz. XII. 15.
2007.
hat.
II. 20.

23.

4,5

kártalanítás

M Ft

Birtokbaadás
tervezett
ideje

Megjegyzések

MAGYAR KÖZLÖNY

Az állami
tulajdonbavétel
jogcíme

2006/150. szám

Sorszám

9,0
3,4
egyházkerület
részére
4,0
2,5
egyházkerület
részére
3,5
egyházkerület
részére
Megtörtént

3,5
önkormányzat
funkciókiváltás
címén

11931

11932

Sorszám

26.

27.

29.

30.

helyrajzi
száma

Az ingatlan használatának célja
területe
m2

1948.
I.1. elĘtt

jelenleg

tervezett

Az ingatlan tulajdonosa,
illetve kezelĘje
államosításkor

jelenleg

Az állami
tulajdonbavétel
jogcíme

Önkormányzati, ill.
egyéb szerv
kártalanítása
év

Makó,
Szikszai u. 4.
(Justh Gyula u. 23/B, C)
8054/2
1033
8056
1335
Martonyi,
FĘ u. 107.
143
3550

református
iskola és
udvara

nyugdíjas
klub,
orvosi
rendelĘ

közösReforségi célú mátus
épület
Egyház
létesítése

Városi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

református
iskola,
szolgálati
lakás

általános
iskola

gyüleke- Reforzeti ház mátus
Egyház

Református
Egyházközség

1948. 2007.
évi
V. 20.
XXXIII.
tc.

Mérk,
Béke u. 1.
740

református
iskola,
szolgálati
lakás

általános
iskola,
napközi

ifjúsági Református
terem
létesítése Egyház

Nagyköz1948.
ségi
évi
ÖnkorXXXIII.
mányzat
tc.

missziói
telep

bérlakások szolgáRefor(1991-ben lati lakás mátus
egy része
Egyház
lebontva)

Magyar
Állam
kezelĘ:
KVI

1952.
évi 4.
tvr.

lakás

Magántulajdon

1948.
évi
XXXIII.
tc.

Miskolc,
Palóczy u. 8.
2560

Pocsaj,
PetĘfi u. 40.
125/1

1369

1011

987

református
iskola,
szolgálati
lakás

hitéleti, Reforközösmátus
ségi célú Egyház
ingatlan
létesítése

2007.
V. 20.

M Ft

Egyházi
kártalanítás
év

kártalanítás

M Ft

2006.
XII. 15.

5,5
egyházközség
részére

2006.
XII. 15.
2007.
VIII.
20.

6,0

Birtokbaadás
tervezett
ideje

6,9
önkormányzat
értéknövelĘ
beruházás
címén

6,0
KVI
funkciókiváltás
címén

2006.
XII. 15.
2007.
V. 20.

2007.
VIII.20.

3,0
egyházkerület
részére
6,3

2007.
IX. 30.

Megjegyzések

MAGYAR KÖZLÖNY

28.

Az ingatlan címe

2,4
egyházkerület
részére
7,5
egyházkerület
részére

2006/150. szám

31.

32.

34.

helyrajzi
száma

Pocsaj,
PetĘfi u. 38.
126
Pocsaj,
PetĘfi u. 75.
1050

Az ingatlan használatának célja
területe
m2

1398

2931

Pócsmegyer,
Bocskai tér 1.
156
533

Székely,
Illyés Gy. u. 3.
107
3770

1948.
I.1. elĘtt

református
iskola,
szolgálati
lakás
református
iskola,
szolgálati
lakás,
gyülekezeti terem
református
iskola,
szolgálati
lakás

református
iskola,
szolgálati
lakás

jelenleg

lakás

általános
iskola

általános
iskola és
szolgálati
lakások

általános
iskola

tervezett

Az ingatlan tulajdonosa,
illetve kezelĘje
államosításkor

jelenleg

Az állami
tulajdonbavétel
jogcíme

Önkormányzati, ill.
egyéb szerv
kártalanítása
év

M Ft

Egyházi
kártalanítás
év

kártalanítás

M Ft

Református
Egyház

Magántulajdon

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.

10,5
egyházkerület
részére

Református
Egyház

Nagyközségi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.

18,4
egyházkerület
részére

Reforoktatás
mátus
és
Egyház
szolgálati lakás

Községi
Önkormányzat

hitéleti,
közösségi célú
ingatlan
létesítése
hitéleti,
közösségi célú
ingatlan
létesítése

gyüleke- Reforzeti
mátus
terem
Egyház
létesítése

Községi
Önkormányzat

2324/ 2006.
1950. XII. 15.
sz. hat. 2007.
II. 20.
2008.
II. 20.
2009.
II. 20.
2010.
II. 20.

1948.
évi
XXXIII.
tc.

12,6

Birtokbaadás
tervezett
ideje

2010.
XII.
31.

5,0
5,0
5,0
5,0
önkormányzat
r.
funkciókiv.
2006.
XII. 15.
2007.
XI. 20.

Megjegyzések

MAGYAR KÖZLÖNY

33.

Az ingatlan címe

2006/150. szám

Sorszám

7,0
2,7
egyházkerület
részére

11933

11934

Sorszám

35.

Az ingatlan címe
helyrajzi
száma

Az ingatlan használatának célja
területe
m2

Tabajd,
Kossuth L. u. 31.
422
623

1948.
I.1. elĘtt

iskola

jelenleg

kultúrház

tervezett

közösségi ház

Az ingatlan tulajdonosa,
illetve kezelĘje
államosításkor

jelenleg

Református
Egyház

Községi
Önkormányzat

Az állami
tulajdonbavétel
jogcíme

Önkormányzati, ill.
egyéb szerv
kártalanítása
év

M Ft

1948.
évi
XXXIII.
tc.

Egyházi
kártalanítás
év

2006.
XII. 15.
2007.
XI. 20.
2008.
XI. 20.

M Ft

10,0
10,0
6,5
Megtörtént

5,0

Tornyospálca,
Árpád tér 5.
51
2462

református
iskola,
szolgálati
lakás

általános
iskola,
szolgálati
lakás

Reforgyülemátus
kezeti
Egyház
ház
létesítése

Református
Egyház

1948.
évi
XXXIII.
tc.

37.

ÚjlĘrincfalva,
FĘ u. 36.
2/2
1046

idĘsek
klubja

gyüleke- Reforzeti
mátus
terem
Egyház

Községi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.

3,6

38.

Vajdácska,
FĘ u. 100.
327

református
iskola,
tanítói
lakás
református
iskola

óvoda

gyüleke- Reforzeti
mátus
terem
Egyház

Községi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.
2007.
II. 20.

5,0

református
iskola,
szolgálati
lakás

általános
iskola és
szolgálati
lakás

közösségi
terem

Községi
Önkormányzat

3783/
1950. sz.
hat.

2006.
XII. 15.
2007.
XI. 20.

2,0

36.

39.

1011

Vejti,
PetĘfi S. u. 11.
11/2
4088

Református
Egyház

Megjegyzések

10,0
önkormányzat
részére
funkciókiváltás
címén

MAGYAR KÖZLÖNY

2006.
XII. 15.
2007.
XI. 20.

kártalanítás

Birtokbaadás
tervezett
ideje

3,0

6,0

2006/150. szám

Sorszám

1.

2.

Az ingatlan címe
helyrajzi
száma

Bénye,
FĘ u. 83-85.
332

Dabas,
Luther u. 27.
4398

Az ingatlan használatának célja
területe
m2

2901

1645

Galgaguta,
Gábor Áron u. 3.
288
1470

4.

GyĘr,
József Attila u. 26.
1886
4254

jelenleg

evangélikus
iskola

általános
iskola

hitélet

evangélikus
iskola,
szolgálati
lakás

evangélikus
iskola,
szolgálati
lakás
evangélikus
iskola,
tanítói
lakás,
harangtorony

Az állami
tulajdonbavétel
jogcíme

Önkormányzati, ill.
egyéb szerv
kártalanítása

Egyházi
kártalanítás

államosításkor

jelenleg

Evangélikus
Egyház

Községi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.

23,5

szociális
foglalkoztató

gyüleke- Evangézeti ház likus
Egyház

Evangélikus
Egyházközség

5823/
1950. sz.
hat.

2006.
XII. 15.

13,6

általános
iskola

hitélet

Evangélikus
Egyház

Községi
Önkormányzat

3620/
1949. sz.
hat.

2006.
XII. 15.

8,7

napközi
otthon

hitélet

Evangélikus
Egyház

Városi
Önkormányzat

1948. 2006.
XII. 15.
évi
XXXIII.
tc.

tervezett

év

M Ft

4,2
önkormányzat
részére
funkciókiváltás
címén

év

kártalanítás

M Ft

Birtokbaadás
tervezett
ideje

Megjegyzések

A pénzbeli
kártalanítást a
Magyarországi
Evangélikus
Egyház kapja.
Az
evangélikus
egyházközség
és az
önkormányzat
intézkedik az
ingatlan
községi
önkormányzati tulajdonba
adása iránt.
A pénzbeli
kártalanítást a
Magyarországi
Evangélikus
Egyház kapja.

Megtörtént

MAGYAR KÖZLÖNY

3.

1948.
I.1. elĘtt

Az ingatlan tulajdonosa,
illetve kezelĘje
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MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
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Sorszám

Az ingatlan címe
helyrajzi
száma

Az ingatlan használatának célja
területe
m2

Harka,
Keresztúri út 2.
32
396
33
1914

6.

Lucfalva,
Szabadság u. 9.
311/1
959
311/2
318

7.

Mekényes,
FĘ u. 134.
299

2898

jelenleg

evangélikus
iskola,
tanítói
lakás
evangélikus
iskola

általános
iskola

hitélet

311/1:
klubhelyiség,
könyvtár
311/2:
kultúrház
általános
iskola,
polgármesteri
hivatal,
rendelĘ,
könyvtár
szolgálati
lakás és
önkormányzati
hivatali
helyiség

evangélikus
iskola

Nagycserkesz,
Cigánybokor
0214/2
3982

evangélikus
iskola,
szolgálati
lakás

9.

Nagycserkesz,
Tamásbokor
0125/9
2798

evangélikus
iskola,
szolgálati
lakás

iroda

Önkormányzati, ill.
egyéb szerv
kártalanítása

Egyházi
kártalanítás

államosításkor

jelenleg

Evangélikus
Egyház

Községi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.

25,0

gyüleke- Evangézeti ház likus
bĘvítése Egyház

Községi
Önkormányzat

2354/
1950. sz.
hat.

2006.
XII. 15.

9,7

gyüleke- Evangézeti
likus
terem
Egyház

Községi
Önkormányzat

1948.
évi
XXXIII.
tc.

2006.
XII. 15.

16,7

gyüleke- Evangézeti ház likus
és isten- Egyház
tiszteleti
hely

Községi
Önkormányzat

1948. 2006.
évi
XII. 15.
XXXIII.
tc.

hitélet

Magán1948.
személyek
évi
(2001-tĘl) XXXIII.
tc.

tervezett

Evangélikus
Egyház

év

M Ft

év

kártalanítás

M Ft

Birtokbaadás
tervezett
ideje

A pénzbeli
kártalanítást a
Magyarországi
Evangélikus
Egyház kapja.

2006.
XII. 31.

7,5
önkormányzat
részére
funkciókiváltás
címén
2006.
XII. 15.

Megjegyzések

6,1
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8.

Az állami
tulajdonbavétel
jogcíme

MAGYAR KÖZLÖNY

5.

1948.
I.1. elĘtt

Az ingatlan tulajdonosa,
illetve kezelĘje

Az ingatlan címe
helyrajzi
száma

Az ingatlan használatának célja
területe
m2

Oroszlány,
Alkotmány u. 67.
959
2409

11.

Sopron,
Halász u. 9.
1035

evangélikus
iskola,
tanítói
lakások
árvaház

jelenleg

tervezett

államosításkor

jelenleg

Az állami
tulajdonbavétel
jogcíme

Önkormányzati, ill.
egyéb szerv
kártalanítása
év

M Ft

Egyházi
kártalanítás
év

kártalanítás

M Ft

varroda

hitélet

Evangélikus
Egyház

Városi
Önkormányzat

3113/
1950. sz.
hat.

2006.
XII. 15.

16,8

általános
iskola

hitélet

Evangélikus
Egyház

Városi
Önkormányzat

1952.
évi 4.
tvr.

2006.
XII. 15.
2007.
V. 20.

64,3

1948.
658/3:
évi
magánszemélyek XXXIII.
tc.
(2004-tĘl)
658/4:
Községi
Önkormányzat
Községi
3144/
Önkor1950. sz.
mányzat
hat.

2006.
XII. 15.

11,3

2006.
XII. 15.

4,3

3967

12.

Tápiószentmárton,
Kossuth L. u. 1.
658/3
454
658/4
694

kántortanítói
lakás

658/3:
öregek
napközi
otthona
658/4:
szolgálati
lakás

hitélet

Evangélikus
Egyház

13.

Torvaj,
Kossuth L. u. 49.
282
5910

evangélikus
iskola,
tanítói
lakás

orvosi
rendelĘ,
könyvtár

hitélet

Evangélikus
Egyház

55,7

Birtokbaadás
tervezett
ideje

Megjegyzések

A pénzbeli
kártalanítást a
Magyarországi
Evangélikus
Egyház kapja.
A pénzbeli
kártalanítást a
Magyarországi
Evangélikus
Egyház kapja.
A pénzbeli
kártalanítást a
Magyarországi Evangélikus Egyház
kapja.

A pénzbeli
kártalanítást a
Magyarországi
Evangélikus
Egyház kapja.

MAGYAR KÖZLÖNY

10.

1948.
I.1. elĘtt

Az ingatlan tulajdonosa,
illetve kezelĘje
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Sorszám
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2. számú melléklet az 1119/2006. (XII. 7.) Korm. határozathoz
Pénzellátási terv
Átutalás idõpontja, összege:

M Ft

2006. december 15.

453,6

2007. február 20.

58,3

2007. május 20.

97,7

2007. augusztus 20.

29,0

2007. november 20.

30,7

2008. február 20.

35,0

2008. május 20.

22,0

2008. november 20.

6,5

2009. február 20.

24,0

2009. május 20.

9,0

2010. február 20.

5,0

Összesen:

770,8

A korábbi kormányhatározatokban elfogadott és megállapított kártalanítási összegek kifizetése változatlan marad.
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3. számú melléklet az 1119/2006. (XII. 7.) Korm. határozathoz
Magyar Katolikus Egyház
Férfi szerzetesrendek

Az ingatlan címe

Az ingatlan használatának célja

Az ingatlan tulajdonosa,
illetve kezelĘje

Sorszám

helyrajzi
száma

2.

Baja,
Deák F. u. 4.
527/5
527/6

területe
m2

1948.
I.1. elĘtt

jelenleg

kolostor,
kolostor
2093 kert
2392

527/5:
lakások,
527/6:
parkoló

tervezett

hitélet

államosításkor

527/5:
Magyar
Állam /
kezelĘ:
KVI
527/6:
Városi
Önkormányzat

1950

Önkormányzati, illetve
egyéb szerv kártalanítása
év

2007.
02.
20.

M Ft

19,0
önkormányzat
funkciókiváltás
35,0
KVI részére
bérlĘkihelyezés

Egyházi
kártalanítás
év

M
Ft

Birtokbaadás
tervezett
ideje

2008.
01. 31.

Megjegyzések

A birtokbaadásig az
ingatlan korábbi
kezelĘjét ingyenes
használat illeti meg.

MAGYAR KÖZLÖNY

Kapisztrán
Szent
Jánosról
nevezett
Ferences
Rendtartomány

jelenleg

Az állami
tulajdonba
vétel jogcíme
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VI. rész

MAGYAR KÖZLÖNY

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló
Megállapodás (SZMGSZ) egységes orosz nyelvû
szövegének közzététele*
A 260/2005. (XII. 9.) Korm. rendelet 5. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a gazdasági és közlekedési miniszter a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) egységes orosz nyelvû hiteles szövegét
a 2005. évi módosítással egységes szerkezetben közzéteszi.

* A közlemény szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi 150. számának
II. kötete tartalmazza, melyet az elõfizetõk kérésre CD-n megkapnak
(telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).
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A bejelentkezési kötelezettségnek a „BEJELENTKEZÉSI NYOMTATVÁNY a szakképzési hozzájárulási
kötelezettség elszámolására, a Rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján” kitöltésével és benyújtásával kell
eleget tenni.
(A nyomtatvány és kitöltési utasítása a jelen tájékoztatóból fénymásolható, vagy a www.omai.hu Internet címrõl, a Szakképzés menüpont alól kinyomtatható.)
Az Szht. 4. § (10) bekezdése alapján a gyakorlati képzés
megszervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezettnek
a Rendeletben elõírtak szerint bejelentkezési, bevallási és
elszámolási kötelezettsége van az OM Alapkezelõvel
szemben.
Az említett bekezdésben szereplõ kötelezettségnek a tájékoztató mellékleteként megjelenõ „ÉVES BEVALLÁS
a gyakorlati képzést szervezõk részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésérõl” nyomtatvány kitöltésével és a tárgyévet követõ második hónap 15. napjáig
történõ benyújtásával kell eleget tenni.
(A nyomtatvány és kitöltési utasítása a jelen tájékoztatóból fénymásolható, vagy a www.omai.hu Internet címrõl, a Szakképzés menüpont alól kinyomtatható.)
FIGYELEM!

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
tájékoztatója
a 2003. évi LXXXVI. törvény, valamint
a végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.) OM
rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
teljesítendõ bejelentkezési kötelezettségrõl,
illetve a 2006. évi szakképzési hozzájárulási
kötelezettség elszámolásáról, bevallásáról
és befizetésérõl
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szht.) végrehajtására kiadott 13/2004.
(IV. 27.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §
(1) bekezdése értelmében: „Az a hozzájárulásra kötelezett,
aki az Szht. 4. §-ának (1) bekezdése szerinti gyakorlati
képzés szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét (a továbbiakban: hozzájárulásra kötelezett), a gyakorlati képzés szervezésére irányuló elsõ együttmûködési
megállapodás, tanulószerzõdés, illetve hallgatói szerzõdés
megkötését követõ 30 napon belül köteles az Oktatási
Minisztérium Alapkezelõ Igazgatóságán (a továbbiakban:
OM Alapkezelõ) bejelentkezni az OM Alapkezelõ által
a Magyar Közlönyben és az Oktatási Közlönyben közzétett bejelentkezési nyomtatványon. Az OM Alapkezelõ az
elfogadott bejelentkezési nyomtatvány másolatát megküldi a hozzájárulásra kötelezettnél folyó gyakorlati képzés
telephelye szerint illetékes területi gazdasági kamara,
továbbá az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal területileg illetékes igazgatósága részére.”

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az OM Alapkezelõ az
„ADATLAP a Munkaerõpiaci Alap Képzési Alaprészébõl
tényleges költség alapján történõ visszaigénylés évközi
folyósításához ......... negyedévre/hónapra vonatkozóan”
nyomtatványt, tekintettel a folyamatban lévõ jogszabály
módosításokra, a késõbbiek során fogja a Magyar Közlönyben, az Oktatási Közlönyben, illetve a www.omai.hu
Internet címen megjelentetni.
Aki az Szht. 4. § (1) bekezdése szerint gyakorlati képzés
megszervezésével teljesíti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét és az Szht. 4. § (9) bekezdése szerint a bruttó
kötelezettségük és a kötelezettségcsökkentõ tételeik
egyenlegeként – nettó kötelezettségként – befizetési kötelezettség áll fenn, úgy azt a tárgyévet követõ év második
hónapjának 15. napjáig kell befizetni a Munkaerõpiaci
Alap Magyar Államkincstárnál vezetett
MPA Képzési Alaprész Lebonyolítása
10032000-00282345-70000007
számú számlájára.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az Szht.
– 5. § (1) bekezdése szerint:
„Az a hozzájárulásra kötelezett, aki nem szervez a 4. §
szerint gyakorlati képzést, köteles bruttó kötelezettségét
– a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az
állami adóhatóságnál vezetett szakképzési hozzájárulás
számlára befizetni.”
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MAGYAR KÖZLÖNY

– 6. § (1) bekezdése szerint:
„Az a hozzájárulásra kötelezett, aki nem szervez gyakorlati képzést
a) a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó
kötelezettségét,
b) az 5. § (2) bekezdése szerint elszámolható módon és
mértékben felmerült kötelezettségcsökkentõ tételek éves
összegét,
c) az éves bruttó kötelezettség és a b) pont szerinti
összegek különbözeteként megállapított éves nettó kötelezettségét maga állapítja meg és vallja be az adóévet követõ
év második hónap 15. napjáig az állami adóhatóságnak.”
A fentiek egyben azt is jelentik, hogy a gyakorlati képzést nem szervezõ hozzájárulásra kötelezetteknek a 2006.
évi szakképzési hozzájárulási kötelezettségükrõl az OM
Alapkezelõ felé nem kell bevallást, elszámolást, tájékoztatást küldeniük, és a kötelezettségük befizetését az APEH

11941

Szakképzési hozzájárulás beszedési számla 1003200006056061 számlájára kell teljesíteniük.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az OM Alapkezelõ az elõzõektõl eltérõen tévesen közvetlenül a Munkaerõpiaci
Alap Képzési Alaprész pénzügyi lebonyolítási számlájára
fizetett 2006. évre vonatkozó befizetéseket kérelemre
visszafizeti. A kérelembe a befizetõ azonosítását szolgáló
adatokon (pontos név, cím, adószám, pénzforgalmi jelzõszám) kívül feltétlenül fel kell tüntetni azt, hogy a visszafizetés a 2006. évi hozzájárulási kötelezettség téves befizetése miatt vált szükségessé, továbbá a befizetés dátumát és
annak a számlának a számát, amelyre a befizetés történt.
A kérelem mellékleteként kérjük csatolni a befizetést igazoló bankkivonat másolatát.
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Alapkezelõ Igazgatósága

11942

MAGYAR KÖZLÖNY
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BEJELENTKEZÉSI /
VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY
(A megfelelĘ aláhúzandó!)

a szakképzési hozzájárulási kötelezettség az OM AlapkezelĘ Igazgatósága felé történĘ elszámolásához.
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.
A hozzájárulásra kötelezett neve, rövidített cégneve:
Címe (székhelye):

Város/község:

Út, utca, tér:

Házszám:

ÜgyintézĘ neve:.......................................................... Telefonszáma: .............................
Telephelyei: (ahol gyakorlati képzés folyik)
Címe:
Város/község:
Út, utca, tér:
Címe:

Házszám:
Város/község:

Út, utca, tér:

Házszám:

Adószáma:
Statisztikai számjele:
APEH-nál bejelentett bankszámlája, elszámolási számlája:
SzámlavezetĘ bank neve:
Bankszámlaszám:
EgyüttmĦködési megállapodás megkötésének dátuma:
TanulószerzĘdés megkötésének dátuma: *

*

(*több esetén a
legkorábbi dátum)

Munkaviszonyban álló gyakorlati oktatók, szakoktatók:
Sorszám
1
2
3
4

Alkalmazás módja

Gyakorlati oktató
1

Szakoktató
2

Összesen
3

Munkateljes munkaidĘre
viszony
részmunkaidĘre
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
Összesen:

A szakképzési hozzájárulási kötelezettségemet az Szht. 4. § (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzés
szervezésével teljesítem. Csatolt létszám adatlapok száma:
db
A gyakorlati képzés szervezését ……………………………. dátummal befejezem.
FIGYELEM! A bejelentkezési / változás bejelentési nyomtatványhoz csatolni kell a rendeletben elĘírt okiratokat!
A 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (4) bekezdése a)–c) pontja és az (5) bekezdés szerint csatolt okiratok száma:

db

BEKÜLDENDė: 1 példányban az OM AlapkezelĘ Igazgatóságára (1374 Budapest, Pf. 564).
…………………, 200 . …………………… hó ……. nap

P. H.
CégszerĦ aláírás
.

ZÁRADÉK:
(OM AlapkezelĘ tölti ki! )
A szakképzési hozzájárulás gyakorlati képzés szervezésével történĘ teljesítéséhez a bejelentkezését
elfogadtuk. Az Szht. 4. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség csökkentĘ tételeket a fentiek alapján
.
.
. napjától veheti figyelembe.
Tájékoztatjuk, hogy a következĘ nyilvántartásba vételi számon regisztráltuk:
Budapest, 200 …………… hó ……. nap

P. H.

aláírás
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LÉTSZÁM ADATLAP
Fénymásolható!

Lapszáma:

Igazolás a bejelentkezĘnél szakképzésben részt vevĘ tanulók létszámáról*
(A szakképzĘ iskola tölti ki és igazolja!)

Szakközépiskolai, szakmunkásképzĘ iskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai tanulók:
Az iskola neve:
Címe:

Város/község:

Út, utca, tér:
Adószáma:
Statisztikai számjele:

Sorszám

1
2
3

Megnevezés

Házszám:

I.

II.

1

2

VI. vagy
V. vagy
érettségire
érettségire
IV. vagy
épülĘ
épülĘ
2. szak2. szakképzĘ
1. szakképzĘ
képzĘ
évfolyamon tanulók száma
4
5
6

III. vagy
1. szakképzĘ
3

VII. vagy
érettségire
épülĘ
3. szakképzĘ

Összesen

7

8

Pályaorientációs
képzés
Teljes képzés
Részképzés

4

Összesen

5

EbbĘl: Speciális

A szakképzés(ek) megnevezése és OKJ száma:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………..…………………………………………………………………….

…………………, 200 .…………………… hó ……. nap

P. H.

……………………………………..
iskola igazgatójának aláírása

* Egy nyomtatvány egy szakképzĘ iskola tanulóira vonatkozik!
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LÉTSZÁM ADATLAP
Fénymásolható!

Lapszáma:

Igazolás a bejelentkezĘnél szakképzésben részt vevĘ hallgatók létszámáról*
(A felsĘoktatási intézmény tölti ki és igazolja!)

Az 1993. évi LXXX. törvény hatálya alá tartozó felsĘoktatási intézményben gyakorlati képzésben
részesülĘ hallgatók:
A felsĘoktatási intézmény neve:
Címe:

Város/község:

Út, utca, tér:
Adószáma:
Statisztikai számjele:

Sor- Megnevezés
szám

1
2
3

Házszám:

I.

II.

III.

IV.

V.

………….

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

Teljes képzés
Részképzés
Összesen

A szakképzés(ek) megnevezése és OKJ száma:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

…………………, 200 . …………………… hó ……. nap.

P. H.

……………………………………..
intézmény vezetĘjének aláírása

* Egy nyomtatvány egy felsĘoktatási intézmény hallgatóira vonatkozik!
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolására, a szakképzési hozzájárulásról
és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet
1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a
„BEJELENTKEZÉSI /
VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY”-hoz
A bejelentkezési/változás bejelentési nyomtatványt a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 4. §
(1) bekezdése szerinti gyakorlati képzést szervezĘknek kell kitölteni.
Az Szht. 4. § (2) bekezdésében felsorolt költségekkel csak azok a gyakorlati képzést szervezĘ
hozzájárulásra kötelezettek csökkenthetik bruttó kötelezettségüket, amelyek a 13/2004.
(IV. 27.) OM rendeletben elĘírt bejelentkezési kötelezettségüknek eleget tettek. Az olvashatóan (géppel vagy nyomtatott nagybetĦvel) kitöltött „Bejelentkezési/Változás bejelentési
Nyomtatvány”-okat az Oktatási Minisztérium AlapkezelĘ Igazgatósága részére (1374 Budapest, Pf. 564) kell benyújtani 1 eredeti, cégszerĦen aláírt példányban.
Benyújtási határidĘ: a gyakorlati képzés szervezésére irányuló elsĘ együttmĦködési
megállapodás vagy tanulószerzĘdés megkötését követĘ 30 napon belül, illetve a változást
követĘ soron következĘ bevallás benyújtására elĘírt határnapig.
Az OM AlapkezelĘ az elfogadott bejelentkezési nyomtatvány másolatát megküldi a
gyakorlati képzés telephelye szerint illetékes területi gazdasági kamarának, továbbá az APEH
területileg illetékes igazgatósága részére.
A bejelentkezési nyomtatvány a következĘ adatokat tartalmazza:
a) név (cégnév), rövidített cégnév,
b) cím, székhely,
c) ügyintézĘ neve, telefonszáma,
d) telephelye(i), ahol a gyakorlati képzés folyik,
e) adószám,
f) statisztikai számjel,
g) az állami adóhatóságnál bejelentett bankszámlájának száma, számlavezetĘ bank neve,
h) a hozzájárulásra kötelezettnél munkaviszonyban, gyakorlati oktatóként, illetve szakoktatóként foglalkoztatottak bejelentkezéskori száma az alkalmazás módja szerint,
i) a bejelentkezés módja,
j) a gyakorlati képzés szervezés befejezésének dátuma.
A gyakorlati képzést szervezĘ az Szht. 4. § (1) bekezdése szerint szakképzĘ iskolával/felsĘoktatási intézménnyel kötött együttmĦködési megállapodás, illetve tanulószerzĘdés alapján
jelentkezik be. Bejelentkezéséhez csatolni kell a „Létszám adatlap”-ot, amely a
következĘket tartalmazza:
a) a szakképzĘ iskola/felsĘoktatási intézmény neve, címe, adószáma,
b) a hozzájárulásra kötelezettnél gyakorlati képzésben részesülĘ szakközépiskolai, valamint szakiskolai (ideértve a speciális szakiskolát is) tanulók és a felsĘoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) hatálya alá tartozó gyakorlati
képzésben részesülĘ hallgatók bejelentkezéskori száma, iskolánként, illetve,
felsĘoktatási intézményenként, évfolyamonként, teljes képzés és részképzés szerinti
bontásban,
c) a szakképzések OKJ száma és megnevezése.
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A dokumentumot az érintett iskolák, illetve felsĘoktatási intézmények töltik ki és igazolják.
Egy nyomtatvány egy iskola/intézmény tanulóira/hallgatóira vonatkozik!
A csatolt „Létszám adatlap”-ok számát fel kell tüntetni a Bejelentkezési nyomtatványon.
A bejelentkezési nyomtatványhoz a 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (4) bekezdése

a)–c) pontja szerint a következĘ eredeti okiratokat vagy azok cégszerĦ aláírással
hitelesített másolatát kell csatolni:
a)
b) a szakképzésrĘl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 27. §-a
alapján kötött és a 33. §-ának (3) bekezdése szerinti tanulószerzĘdés,
c) az Szht. 4. §-ának (1) bekezdés a) pontja szerinti gyakorlati képzés megszervezésére kötött, a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelĘ együttmĦködési megállapodás.
A bejelentkezési nyomtatványhoz a fent említetteken felül csatolni kell a 13/2004. (IV. 27.)
OM rendelet 1. § (5) bekezdése szerint, a cégbejegyzésre kötelezettek esetében a 30 napnál
nem régebbi cégkivonatot, amennyiben a cég nincs bejegyezve, akkor a cégbejegyzési eljárás
és a cégnyílvántartás egyes kérdéseirĘl szóló 8/1998. (V. 23.) IM rendelet 8. §-a szerinti
tanúsítványt, illetve a cégbejegyzésre nem kötelezett szervezetek vonatkozásában az
azonosításra alkalmas okiratot (egyéni vállalkozónál a vállalkozói igazolványt, egyéb szervek
esetében a nyilvántartásba vételüket igazoló okiratot). A bejelentkezési nyomtatványhoz
csatolható az eredeti okirat cégszerĦ aláírással hitelesített másolata is.
A 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (3)–(6) bekezdésében felsorolt adatokban, okiratokban,
illetve együttmĦködési megállapodásban bekövetkezett változást a soron következĘ bevallással egyidejĦleg a hozzájárulásra kötelezett köteles bejelenteni az OM AlapkezelĘnek,
egyidejĦleg megküldve a módosított dokumentum eredeti vagy cégszerĦ aláírással hitelesített
másolatát is. A változásbelejentés másolati példányát az OM AlapkezelĘ megküldi az APEH
illetékes igazgatósága részére.
Fontos!
A 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 4. §-a szerint, ha a bejelentkezés nem az 1. §-ban
meghatározott határidĘben történik, akkor a hozzájárulásra kötelezett a bejelentkezését
megelĘzĘ idĘszakra költségelszámolást nem érvényesíthet.
Ha az Szht. 4. §-a alapján gyakorlati képzést szervezĘ hozzájárulásra kötelezett nem tesz
eleget az 1. § (1) bekezdésében és (3)–(4) bekezdéseiben foglaltaknak, e rendeletben elĘírt
kötelezettsége teljesítéséig az Szht. 5. §-ának hatálya alá tartozó hozzájárulásra kötelezettnek
kell tekinteni, nem csökkentheti az Szht. 4. §-ának (2) bekezdése alapján bruttó kötelezettségét, nem érvényesíthet költségelszámolást, illetve nem nyújthat az Szht. 4. § (8) bekezdésében szabályozott költség-hozzájárulást.
Kérjük ügyeljen a Bejelentkezési nyomtatvány helyes és pontos kitöltésére. Ne feledje,
hogy a szabályszerĦen kitöltött nyomtatványt cégszerĦ aláírással (eredeti aláírás és
bélyegzĘ) is hitelesíteni kell!

2006/150. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

11947

ÉVES BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY
(és tárgyévi önellenĘrzési nyomtatvány)
A 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet szerint az MPA Képzési Alaprészhez bejelentkezett gyakorlati képzést
szervezĘk részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésérĘl

bevallási idĘszak (év,

hó,

2006.

naptól)
.

(év,

hó,

2006.

.

napig)

.

.

Benyújtandó 3 eredeti példányban a következĘ címre: OM AlapkezelĘ Igazgatósága 1374 Bp., Pf. 564

Jelölje X-szel, a bevallás típusát:
tárgyévi bevallás
A hozzájárulásra kötelezett

tárgyévi önellenĘrzés
Nyilvántartásba vételi szám:

Neve: ....................................................................................................................................................
Címe:
Irsz:
Város/község ..........................................……... utca ............................................... hsz. ..............
Adószáma:
Pénzforgalmi jelzĘszáma:
KSH szám:
ÜgyintézĘ neve: .............................................. Telefonszáma:
Jelölje X-szel, ha eltérĘ üzleti éves bevalló
Jelölje X-szel, ha
– a vállalkozás megszĦnése miatt
záró bevallást ad be (36. nyilatkozat!)
– a gyakorlati képzést megszünteti
vagy szünetelteti (36. nyilatkozat!)
Jelölje X-szel, ha – visszaigénylése van
– nincs befizetési kötelezettsége
– van befizetési kötelezettsége
Jelölje X-szel, milyen elszámolást alkalmazott a bevallásában:
– tételes költségelszámolást
– átalányelszámolást

Jelölje X-szel, ha
az Szt. 54/B. §-ának 22. pontja szerinti
tanmĦhelyben szervezi a gyakorlati képzést

BüntetĘjogi felelĘsségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
..................................................., 200 . ………………
P. H.

a hozzájárulásra kötelezett cégszerĦ aláírása
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1. A szakképzési hozzájárulás alapja (Szht. 3. §):

ezer Ft

2. Bruttó hozzájárulási kötelezettség (1. sor 1,5%-a):

ezer Ft

3. Más hozzájárulásra kötelezettĘl, az átirányított tanulók képzéséhez,
az oktatói díjazására (5.7) átvett hozzájárulás összege az átvevĘnél:

ezer Ft

4. Elszámolási kötelezettség

ezer Ft

2+3 együtt:

I. Tételes költségelszámolás esetén:
5. Visszatérítési igény elbírálásánál figyelembe vehetĘ, az Szht.
mellékletének 1–3. pontjaiban meghatározott költségek (kiadások)
ezer Ft

5.1 a) a tanulóknak tanulószerzĘdés alapján kifizetett pénzbeli
juttatás, legfeljebb havonta a kötelezĘ legkisebb munkabér
(minimálbér) 50%-áig;
b) az alapképzési támogatás keretében kapott elĘleg levonása
–

ezer Ft

c) a pénzbeli juttatást (a) terhelĘ nyugdíj- és egészségbiztosítási
járulék;

ezer Ft

5.2 a tanulószerzĘdéssel nem rendelkezĘ tanulónak a szorgalmi idĘ
befejezését követĘ összefüggĘ szakmai gyakorlat idĘtartamára
kifizetett díjazás, legfeljebb a kötelezĘ legkisebb munkabér
(minimálbér) 50%-áig és az SZJA köteles kifizetés utáni 11%-os EHO;

ezer Ft

5.3 a felsĘoktatásban részt vevĘ hallgatóknak a gyakorlati képzés
idĘtartamára kifizetett díjazás, legfeljebb havonta a kötelezĘ
legkisebb munkabér (minimálbér) 50%-áig;

ezer Ft

5.4 a tanulóknak, illetve hallgatóknak jogszabály alapján kötelezĘen járó
munkaruha, egyéni védĘeszköz, tisztálkodási eszköz, kedvezményes
étkeztetés, valamint a vizsgáztatás költsége, továbbá az ideiglenes
átirányításával kapcsolatban felmerült útiköltség szállítási naponként
1000 Ft/fĘ, tömegközlekedési eszköz igénybevételénél a számlával igazolt
összeg, valamint a szállásköltség-térítés tanulónként 1000 Ft /fĘ/nap
összeghatárig;
5.5 az Szt. 15. §-ának (4) bekezdése szerinti szintvizsga szervezésével
kapcsolatos igazolt költség;
5.6 a tanuló, illetve a hallgató javára megkötött kötelezĘ felelĘsségbiztosítás, valamint a rendszeres – foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben elĘírt – orvosi
vizsgálatáról való gondoskodás költsége;
5.7 a gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, szakoktatóként vagy
gyakorlati képzéssel megbízott egyéb szakemberként foglalkoztatott, a hozzájárulásra kötelezettel munkaviszonyban álló
dolgozó a tanulói/hallgatói létszámmal és a képzési idĘvel arányos
a) díjazása, valamint az azt terhelĘ nyugdíj-, egészségbiztosítási és
munkaadói járuléka, tételes EHO,

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

b) a 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet szerinti munkába járáshoz
kapcsolódó útiköltség-térítése.

ezer Ft
ezer Ft

6.

5.1(a–b+c)+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7(a+b) együtt:

…................................................, 200 . ………………

P. H.

a hozzájárulásra kötelezett cégszerĦ
aláírása
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II. Átalányelszámolás
7. Az Szht. mellékletének 4. pontja értelmében, az elĘzĘek helyett a
gyakorlati képzést csak az Szt. 27. §-a szerinti tanulószerzĘdés alapján
megszervezĘ hozzájárulásra kötelezett által elszámolható tételek:
a) a tanulónak tanulószerzĘdés alapján kifizetett pénzbeli juttatás,
legfeljebb havonta a a kötelezĘ legkisebb munkabér (minimálbér)
50 %-áig és a pénzbeli juttatást terhelĘ nyugdíj- és egészségbiztosítási
járulék;
b) az alapképzési támogatás keretében kapott elĘleg levonása –

ezer Ft

ezer Ft
c) további költségek fedezetére tanulónként évente a kötelezĘ
legkisebb munkabér (minimálbér) 150%-ának megfelelĘ összeg.

8.

ezer Ft

Átalány összesen: 7(a–b+c) együtt:

ezer Ft

Visszatérítési igény elszámolása:

9.

Visszatérítési igény összege: (4.–6.) vagy (4.–8.):

ezer Ft

10.

Levonás: az évközben kiutalt összeg:

ezer Ft

11.

Pénzügyileg még rendezendĘ differencia (9.–10.):
ezer Ft

a) a hozzájárulásra kötelezett által visszautalandó

ezer Ft

b) a hozzájárulásra kötelezett javára kiutalandó

…................................................, 200 . ………………
P. H.

a hozzájárulásra kötelezett cégszerĦ
aláírása
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III. A I. tételes költségelszámolás, vagy a II. átalányelszámolás után fennmaradó szakképzési hozzájárulási
kötelezettség elszámolása:
12. Megállapodás alapján más hozzájárulásra kötelezett által végzett,
kiegészítĘ gyakorlati képzésre, az Szht. 4. § (8) bekezdése alapján,
az átirányított tanulói/hallgatói létszám, valamint a képzés ideje
szerint arányos oktatói díjazás megtérítésére átadott összeg.

ezer Ft

13. Csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz
beszerzésére, bérleti díjára, karbantartására, felújítására, pótlására, ill.
bĘvítésére, valamint ezen eszközök mĦködését biztosító szoftverek
beszerzésére a tárgyévben fordított összeg, csökkentve az MPA
Képzési AlaprészbĘl nyújtott támogatás összegével.

ezer Ft

14. A szakmai alapképzés céljait is szolgáló az Szt. 54/B. §-ának
22. pontja szerinti tanmĦhely bérleti, munkavédelmi, tĦzbiztonsági
és közüzemi szolgáltatásai díjára a tárgyévben fordított ellenĘrizhetĘ
és arányos költségek összege.
15. A tanulószerzĘdés alapján foglalkoztatott tanuló gyakorlati
képzése során felhasznált anyagköltség – tanulónként és évente –
legfeljebb a kötelezĘ legkisebb munkabér (minimálbér) 20%-ának
megfelelĘ ellenĘrizhetĘ összeg.
16. A saját munkavállaló számára az Fktv. 20. §-ában meghatározott
felnĘttképzési, illetĘleg az Mt. szerinti tanulmányi szerzĘdés alapján
megszervezett szakképzés 3/2004. (II. 17.) OM–FMM rendeletben
meghatározott költsége, legfeljebb a bruttó kötelezettség (2. sor)
maximum 33%-a mértékéig.
Az OKJ-ben nem szereplĘ szakképzések elszámolhatóságáról a
megyei/fĘvárosi Munkaügyi Tanács dönt.

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

17. Kötelezettség csökkentĘ tételek összesen (6.+8.+12.+13.+14.+15.+16.):

ezer Ft

18. Még fennmaradó szakképzési hozzájárulási kötelezettség (4.–17.):

ezer Ft

19. Befizetési kötelezettség, ha a fennmaradó kötelezettség (18.)
a) nagyobb, mint a 2. sor 20%-a, akkor a 2. sor 20%-a:
b) kisebb, mint a 2. sor 20%-a, akkor a fennmaradó
kötelezettség (18.) teljes összege:

ezer Ft

20. Befizetési kötelezettség elĘírása utáni maradvány (18.–19.):

ezer Ft

ezer Ft

21. Fejlesztési megállapodás alapján, a szakképzés tárgyi feltételeinek
javítását szolgáló fejlesztési támogatás, legfeljebb a bruttó kötelezettség (2. sor) 75%-a!
a) szakképzĘ iskola és központi képzĘhely számára nyújtott
támogatás maximum 75%,
b) felsĘoktatási intézmény számára nyújtott támogatás (a 75%-on
belül) maximum 37,5%.

ezer Ft

ezer Ft

22. Fejlesztési támogatás összesen (21.a+21.b):

ezer Ft

23. Fennmaradó különbség összege (20.–22.):

ezer Ft

24. Befizetési kötelezettség (19.a+19.b+23.):

ezer Ft

25. Befizetési kötelezettség a Nyilatkozat alapján (36.):

ezer Ft

26. Befizetési kötelezettség összesen (24.+25.):

ezer Ft

P. H.
.................................................., 200 . ……………

a hozzájárulásra kötelezett cégszerĦ
aláírása
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fĘ

27. Tanulói/hallgatói átlaglétszám összesen:
28. Tanulói/hallgatói átlaglétszám részletezése:
28.1 tanulószerzĘdéssel rendelkezĘ tanuló:

fĘ

28.2 iskolával kötött megállapodás alapján
28.21 szakmunkásképzĘ- és szakiskolai tanuló:

fĘ

28.22 szakközépiskolai tanuló:

fĘ

28.3 csak az összefüggĘ szakmai
gyakorlaton részt vevĘ tanuló:

fĘ

28.4 felsĘoktatásban részt vevĘ hallgató:

fĘ

a gyakorlati képzés idĘtartama

hó

28.5. kiegészítĘ gyak. képzésre átirányított
tanuló, a gyak. képzés idĘtartama

fĘ
nap

29. Munkaviszonyban lévĘ gyakorlati oktatói,
szakoktatói létszám:

fĘ

EbbĘl:
–

Középfokú iskolai végzettségĦ

–

Középiskolai végzettséggel vagy
mestervizsgával rendelkezĘ

–

FelsĘfokú iskolai végzettségĦ

fĘ
fĘ
fĘ

30. Munkaviszonyban lévĘ gyakorlati oktatói,
szakoktatói létszámból a tanulói/hallgató
csoportlétszámnak megfelelĘen elszámolható

fĘ

EbbĘl:
–

Középfokú iskolai végzettségĦ

fĘ

–

Középiskolai végzettséggel vagy
mestervizsgával rendelkezĘ

fĘ

–

FelsĘfokú iskolai végzettségĦ

fĘ

31. A tanmĦhely: (a megfelelĘ szöveg aláhúzandó!)

–
–

–
–

saját tulajdonú tanmĦhely
bérelt tanmĦhely
üzemközi tanmĦhely
nincs az Szt. szerinti tanmĦhelye

32. A szakképzés(ek) OKJ száma és megnevezése, amelyek gyakorlati képzését végzik:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….

................................................,

200 . ………………………
P. H.
a hozzájárulásra kötelezett cégszerĦ aláírása
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33. EgyüttmĦködési megállapodás – más hozzájárulásra kötelezettel – a kiegészítĘ gyakorlati képzéshez:
33.1 Az oktatói bér és járulékaihoz való hozzájárulás átvétel részletezve:
Átadó neve:

Címe:

Nyilvántartásba
vételi száma:

Adószáma:

Átvett összeg:
ezer Ft

Átvett tanulók
létszáma:

33.2 Az oktatói bér és járulékaihoz való hozzájárulás átadás részletezve:
ÁtvevĘ neve:

Címe:

Nyilvántartásba
vételi száma:

Adószáma:

Átadott összeg: Átirányított tanulók
ezer Ft
létszáma:

34. EgyüttmĦködési és fejlesztési megállapodás szakképzĘ iskolával / felsĘoktatási intézménnyel:
34.1 EgyüttmĦködési megállapodás gyakorlati oktatásra iskolánként/intézményenként:
Név:
Cím:
Adószám:

OM azonosító:

34.2 Fejlesztési megállapodás alapján adott fejlesztési támogatás iskolánként/központi képzĘhely/intézményenként:
Név:
Cím:
Adószám:
OM azonosító:
Támogatás összege
ezer Ft:

35. 2006-ban a negyedéves/havi igénylések során kiutalt összeg:
Dátum

Összeg (ezer Ft)

Összesen:

................................................, 200 . ………………

P. H.
a hozzájárulásra kötelezett
cégszerĦ aláírása
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A szakképzést teljesen megszüntetĘ, vagy egy oktatási évnél hosszabban szüneteltetĘ,
valamint jogutóddal megszüntetĘ hozzájárulásra kötelezett tölti ki!

36. Nyilatkozat
Alulírott, mint a ……………………………………… vállalkozó képviselĘje kijelentem,
hogy a gyakorlati képzést ……………………………………. naptól
¾teljesen megszüntettük*
¾egy oktatási évnél hosszabban szüneteltetjük*
¾jogutód nélkül szüntettük meg*.
A csoportos gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközöket azonos gyakorlati képzést,
azonos feltételekkel jogszerĦen folytató hozzájárulásra kötelezettnek térítésmentesen
átadtuk.*
ÁtvevĘ hozzájárulásra kötelezett neve, adószáma, nyilvántartásba vételi
száma:…………………………………………………………………….……………...
¾jogutóddal szüntettük meg*.
Jogutód neve, címe, adószáma:………………………………………………………….
A jogutód a gyakorlati képzést jogszerĦen folytatja*.
nyilvántartásba vételi száma:…………………….. ;
A jogutód a gyakorlati képzést jogszerĦen nem folytatja*.
A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére korábban beszerzett, a megszĦnés* /
szüneteltetés*/ jogutóddal történĘ megszĦnés által érintett tárgyi eszközök és beruházások a
megszĦnés* / szüneteltetés* / jogutóddal történĘ megszĦnés* idĘpontjában fennálló könyv
szerinti értéke:
………………………………. ezer Ft,
amely a szakképzési hozzájárulási kötelezettségünk mértékét növeli, és legkésĘbb a
megszĦnéssel* egyidejĦleg / szüneteltetés* esetén a tanítási év letelte elĘtt befizetek az MPA
Fejlesztési és Képzési Alaprész Lebonyolítása elnevezésĦ 10032000-00282345-70000007
számú számlára.
Jogutóddal történĘ megszĦnés esetén – amennyiben a jogutód a gyakorlati képzést jogszerĦen folytatja
– a jogelĘdnek nem keletkezik az Szht. 7. §-ának (8) bekezdésében elĘírt befizetési kötelezettsége.
Az a jogutód nélkül megszĦnĘ, vagy a gyakorlati képzést jogutód nélkül megszüntetĘ gyakorlati
képzést szervezĘ hozzájárulásra kötelezett, amely a csoportos gyakorlati képzést szolgáló tárgyi
eszközöket – a megszĦnés idĘpontjában fennálló – könyv szerinti értéken az azonos gyakorlati képzést
azonos feltételekkel jogszerĦen folytató hozzájárulásra kötelezettnek térítésmentesen átadja mentesül
az Szht. 7. §-ának (8) bekezdésében elĘírt befizetési kötelezettség alól.
(* megfelelĘ szöveg aláhúzandó!)
..................................................., 200 . …………

P. H.

a hozzájárulásra kötelezett
cégszerĦ aláírása
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Az iskola vagy intézmény tölti ki!

37. LÉTSZÁMIGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy iskolánkból/intézményünkbĘl a 2006. évben összesen:
az alábbi részletezés szerint:

fĘ

2005/2006

2006/2007

II. félév

1. TanulószerzĘdéssel rendelkezĘ tanuló

I. félév

fĘ

fĘ

fĘ

fĘ

2. EgyüttmĦködési megállapodás alapján:
2.1 szakmunkásképzĘ- és szakiskolai tanuló
2.2 szakközépiskolai tanuló

fĘ

3.

Csak az összefüggĘ szakmai gyakorlaton
részt vevĘ tanuló

fĘ

4.

FelsĘoktatásban részt vevĘ hallgató
a gyakorlati idĘ
hó

fĘ

fĘ

fĘ

vett részt a ……………………………………………………… hozzájárulásra kötelezettnél.

………………………….., 200 . …………
P. H.

az iskola / intézmény vezetĘjének
aláírása
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Az a hozzájárulásra kötelezett tölti ki, aki ideiglenesen más gyakorlati képzĘhöz irányított át
tanulót/hallgatót!

38. IGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy a 2006. évben
az alábbi részletezés szerint:

1. TanulószerzĘdéssel rendelkezĘ tanuló

összesen:
létszám:

fĘ
képzés ideje:

fĘ

nap

2.1 szakmunkásképzĘ- és szakiskolai tanuló

fĘ

nap

2.2 szakközépiskolai tanuló

fĘ

nap

3. Csak az összefüggĘ szakmai gyakorlaton
részt vevĘ tanuló

fĘ

nap

4. FelsĘoktatásban részt vevĘ hallgató

fĘ

nap

2. EgyüttmĦködési megállapodás alapján:

idĘtartamra került kiegészítĘ gyakorlati képzés céljából átirányításra …………………
……………………………………………………………… hozzájárulásra kötelezetthez.

..................................................., 200 . ………………

P. H.
a kiegészítĘ gyakorlati képzést folytató
hozzájárulásra kötelezett
cégszerĦ aláírása

P. H.
az átirányító hozzájárulásra kötelezett
cégszerĦ aláírása
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Visszatérítés esetén kitöltendĘ!

39. Nyilatkozat köztartozásról

Alulírott ………………………….…..………………………………………..,
mint a ………………………………………………… vállalkozás

vezetĘje,

(vállalkozás adószáma:……………………………………,
címe:………………………………………….)
büntetĘjogi felelĘsségem tudatában kijelentem, hogy:
– a vállalkozásnak 30 napnál régebbi köztartozása nincs.*
– a vállalkozásnak 30 napnál régebbi köztartozása van:*
Sorszám

Köztartozás megnevezése

Tartozás összege
(Ft)

Bankszámlaszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

..................................................., 200 . ……………
P. H.
a hozzájárulásra kötelezett cégszerĦ
aláírása

*A megfelelĘ részt kérjük aláhúzással jelölni!
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a szakképzési hozzájárulási kötelezettség

„ÉVES BEVALLÁS és önellenĘrzési nyomtatvány”-ához
A bevallási nyomtatványt a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 4. § (1) bekezdése szerinti gyakorlati
képzést szervezĘknek kell kitölteni. Az Szht. 4. § (2) bekezdésében felsorolt költségekkel csak
azok a gyakorlati képzést szervezĘ hozzájárulásra kötelezettek csökkenthetik bruttó kötelezettségüket, amelyek a 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletben elĘírt bejelentkezési kötelezettségüknek
eleget tettek.
A számvitelrĘl szóló törvény hatálya alá tartozó hozzájárulásra kötelezett a szakképzési
hozzájárulást az üzleti évre, az egyéb hozzájárulásra kötelezett a naptári évre (tárgyév) állapítja
meg. A naptári évtĘl eltérĘ üzleti évet választó hozzájárulásra kötelezett az üzleti év elsĘ
napján hatályos jogszabályok szerint állapítja meg, vallja be, fizeti meg hozzájárulási
kötelezettségét.
A szakképzési hozzájárulást az Szht. 4. § (1), a (7) és a (8) bekezdések alapján gyakorlati képzés
megszervezésével teljesítĘ hozzájárulásra kötelezettnek a 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletben
elĘírtak szerint bejelentkezési, bevallási és elszámolási kötelezettsége van az OM AlapkezelĘvel
szemben. A hozzájárulásra kötelezett elszámolása alapján a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítését az oktatási miniszter megbízásából az OM AlapkezelĘ ellenĘrizheti.
A szakképzési hozzájárulást a fentiek alapján gyakorlati képzés megszervezésével teljesítĘ
hozzájárulásra kötelezettnek az állami adóhatósággal szemben nem keletkezik bevallási,
befizetési és elszámolási kötelezettsége, azonban az állami adóhatóság a helyszíni ellenĘrzés
során a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítését az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályai szerint ellenĘrzi.
A hozzájárulásra kötelezett az önellenĘrzésénél az adott önellenĘrzéssel érintett év bevallási
nyomtatványát használja fel, a nyomtatványon feltüntetve az önellenĘrzés tényét. Ha a hozzájárulásra kötelezett utólagos ellenĘrzéssel feltárja, hogy éves elszámolását, illetĘleg az Szht. 4. §
(12)–(13) bekezdés szerinti visszaigénylését helytelenül állapította meg, akkor a különbözetet
közvetlenül az Alap Kincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie, illetĘleg onnan visszaigényelnie, az OM AlapkezelĘ részére a 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletben meghatározott
elszámolásnak, illetĘleg iratoknak az egyidejĦ benyújtásával.
A bevalláson jelölni szükséges:
1. a bevallás típusát:
– a 2006. évi szakképzési hozzájárulás bevallásakor a tárgyévi bevallást kell
megjelölni.
– a 2006. évi szakképzési hozzájárulás önellenĘrzésénél a tárgyévi önellenĘrzést kell
megjelölni,
2. az eltérĘ üzleti évet,
3. a záróbevallás tényét, illetve a gyakorlati képzés megszüntetését, szüneteltetését,
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4. azt, hogy milyen elszámolást alkalmaztak a bevallásban:
– tételes költség elszámolást az Szht. mellékletének 1–3. pontjában foglaltak alapján,
– átalány elszámolást az Szht. mellékletének 4. pontja szerint,
5. az Szt. 54.§-ának 22. sora szerinti tanmĦhelyben szervezi a gyakorlati képzést.
Az olvashatóan (géppel vagy nyomtatott nagybetĦvel) kitöltött „ÉVES BEVALLÁS”-t az
Oktatási Minisztérium AlapkezelĘ Igazgatósága részére (1374 Budapest, Pf. 564) kell benyújtani
3 eredeti, minden oldalon cégszerĦen aláírt példányban.
Benyújtási határidĘ: a tárgyévet/üzleti évet követĘ második hó 15. napja,
önellenĘrzés esetén az önellenĘrzés esedékességének napja.
1. sor:

Ide kell beírni az Szht. 3. §-a alapján megállapított bruttó kötelezettség alapját.
Az Szht. 3. § (1) bekezdése értelmében a szakképzési hozzájárulás alapja:
a) a számvitelrĘl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számvitelrĘl szóló
törvény) 79. §-ának (2) bekezdése által meghatározott bérköltség,
b) az egyszeres könyvvitelt vezetĘ hozzájárulásra kötelezettnél a számvitelrĘl szóló
törvény 111. §-ának (3) bekezdése szerint meghatározott (a pénzforgalmi könyvvitelben elszámolt) bérköltség,
c) a szakképzési hozzájárulás alapja a számvitelrĘl szóló törvény hatálya alá nem
tartozó, hozzájárulás fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó esetében a munkaviszony keretében foglalkoztatott magánszemély számára kifizetett bérköltség.

2. sor:

Ide kell beírni az Szht. 3. §-a alapján megállapított bruttó kötelezettség összegét,
mely a bruttó kötelezettség alapjának 1,5%-a.

3. sor:

Ebben a sorban kell feltüntetni az Szht. 4. § (7) bekezdésben elĘírt megállapodás
alapján a 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet szerint a Képzési Alaprészhez bejelentkezett más hozzájárulásra kötelezettĘl átvett – a bruttó kötelezettséget növelĘ –
költség-hozzájárulás összegét, amely az átirányított tanulók gyakorlati képzésében
közremĦködĘ, a hozzájárulásra kötelezettel munkaviszonyban álló oktató(k) díjazására és azt terhelĘ járulékaira, valamint munkába járáshoz kapcsolódó útiköltség
térítésére (lásd 5.7. sor) használható fel.

4. sor:

Ide kell beírni a bruttó hozzájárulási kötelezettséget és a más hozzájárulásra
kötelezettektĘl átvett (a 3. sorban feltüntetett) költség-hozzájárulás együttes összegét.

I. Tételes költségelszámolás esetén:
5.1. a) sor: Ide kell beírni a szakképzésrĘl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 27. § alapján kötött és a 33. § (3) bekezdése szerinti tanulószerzĘdéssel
rendelkezĘ tanulók számára, a képzés tárgyévi teljes idĘtartamára kifizetett pénzbeli
juttatást, a mindenkori minimálbér legfeljebb 50%-a mértékéig.
A bevallás 28.1. sorában jelzett tanulószerzĘdéses tanulók után számolható el a
tárgyévi juttatás.
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5.1. b) sor: Ebben a sorban kell feltüntetni az alapképzési támogatási szerzĘdés keretében
a tanulószerzĘdéses tanulók kötelezĘ pénzbeli juttatásához kapott támogatás tárgyévi
összegét – az évközi adatlapokon levont összeget is beleértve – levonásba helyezni.
5.1. c) sor: Ide kell beírni az 5.1. a) sorban feltüntetett tanulószerzĘdés alapján kifizetett pénzbeli
juttatást terhelĘ nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék összegét.
5.2. sor:

Ide kell beírni az Szt. 48. §-a alapján a tanulószerzĘdés nélkül foglalkoztatott
tanuló(k) részére a szorgalmi idĘt követĘ összefüggĘ szakmai gyakorlat idĘtartamára
idĘarányosan kifizetett díjazást, a mindenkori minimálbér legfeljebb 50%-a mértékéig, és a pénzbeli juttatás adóköteles részét terhelĘ – a kifizetĘ által fizetendĘ –
járulékot.
A bevallás 28.2., 28.3. soraiban jelzett tanulók után 3–6 heti juttatás számolható el
évente.
[Az Szt. 44. § (4) bekezdése alapján esetenként, vagy rendszeresen kifizetett
díjazás forrása a tanulók munkájából keletkezĘ bevétel, így az a kötelezettség
elszámolásánál nem vehetĘ figyelembe!]

5.3. sor:

Ide kell beírni a felsĘoktatásban részt vevĘ hallgatók részére a gyakorlati képzés
idĘtartamára kifizetett díjazást, legfeljebb a mindenkori minimálbér 50%-a mértékéig.
A bevallás 28.4. sorában szerepeltetett hallgatók után a jelzett gyakorlati képzés
idĘtartama alatt kifizetett díjazás számolható el.

5.4. sor:

A költségek elszámolásánál:
• szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003.
évi LXXXVI. törvény melléklete 1. d) pontjának kötelezĘ elĘírásait kell
figyelembe venni:
– a tanulót jogszabály alapján kötelezĘen járó munkaruha, egyéni védĘeszköz,
tisztálkodási eszköz illeti meg, mint a vele azonos munkahelyen foglalkoztatott
dolgozót;
– a tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést
kell biztosítani. Az étkezésrĘl meleg – kivételesen indokolt esetben hideg –
élelem biztosításával a gyakorlati képzést szervezĘ a helyileg szokásos módon
köteles gondoskodni. Amennyiben az étkezés természetben nem biztosítható,
helyette étkezési utalvány is elszámolható a gyakorlati napok arányában. Saját
konyha esetén az elszámolás – képzési napokra – nyersanyagáron történik;
– vizsgáztatás költségeként a tanulmányok alatti vizsgákra, beszámolókra és vissza
történĘ utazások esetén jár a tanulónak útiköltség-térítés kötelezĘen;
– az ideiglenes átirányítással kapcsolatban felmerült útiköltség szállítási naponként
1000 Ft/fĘ, abban az esetben, ha az útiköltség nem a tömegközlekedés igénybevételével merült fel. A tömegközlekedési eszköz igénybevételénél a számlával
igazolt összeg számolható el, valamint a szállásköltség-térítés naponként
1000 Ft/fĘ összeghatárig számla ellenében;
– ha gyakorlati képzés átmenetileg a képzést szervezĘ székhelyén, telephelyén
kívül levĘ munkahelyen történik, az utaztatásról, szállásról és az étkezésrĘl
természetben kell gondoskodni és ezt esetenként dokumentálni kell. Az
ilymódon dokumentált költségek elszámolhatók. A szállásköltség elszámolható
mértéke számla alapján tanulónként 1000 Ft/fĘ/nap.
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• az iskolai rendszerĦ szakképzésben részt vevĘ hallgatók esetében a
13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 18. § (1) bekezdés kötelezĘ elĘírásait kell
figyelembe venni. Amennyiben együttmĦködési megállapodás keretében folyik a
gyakorlati képzés, a hallgatóknak az alábbi juttatások járnak kötelezĘen:
– útiköltség-térítés a tanulmányok alatti vizsgára történĘ utazás költségeihez, ha
arra nem a hallgató állandó szakmai gyakorlati képzési helyén kerül sor,
– útiköltség-térítés, ha a hallgató gyakorlati képzését a gyakorlati képzést szervezĘ
– átmenetileg – székhelyén, telephelyén kívül lévĘ munkahelyen szervezi meg,
– tisztálkodási eszköz, kedvezményes étkeztetés, továbbá ugyanolyan munkaruha,
külön jogszabály alapján kötelezĘen elĘírt egyéni védĘeszköz, mint ami a vele
azonos munkahelyen, illetve munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállalót megilleti.
5.5. sor:

A hozzájárulásra kötelezett az Szt. 15. §-ának (4) bekezdése alapján megszervezett
szintvizsgával kapcsolatban két közremĦködĘ szakértĘ díjazását számolhatja el a
szakképzési hozzájárulás teljesítésénél a kötelezĘ legkisebb munkabér legfeljebb
2 százalékának mértékéig szakértĘnként és vizsgázónként.

5.6. sor: Itt kell szerepeltetni a tanuló, illetve hallgató javára megkötött kötelezĘ felelĘsségbiztosítás, valamint a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatának számlával igazolt költségeit, amelyekre a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.)
Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.
5.7. a) sor: Ebben a sorban csak a gyakorlati képzést szervezĘk által munkaviszonyban foglalkoztatott gyakorlati oktatóként, szakoktatóként, oktatóként foglalkoztatott dolgozó,
valamint a tanuló gyakorlati képzésével megbízott egyéb szakember díjazását és
annak járulékait lehet elszámolni.
A tanulók képzésére elszámolható díjazás összegének meghatározásánál figyelembe
kell venni:
– Az egyidejĦleg gyakorlati képzésben részesülĘ – a bevallás 27. sorában bevallott – tanulók közoktatási törvényben meghatározott csoportlétszámát. (A közoktatási törvény a szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzésre meghatározott tanulói csoportlétszám minimumát 8 fĘben állapítja meg. Amennyiben
jogszabály, vagy a gyakorlati oktatás központi programja más csoportlétszámot
illetve idĘtartamot ír elĘ, a foglalkoztatható szakoktatók létszámát annak alapján
kell megállapítani. A sajátos nevelési igényĦ tanulók esetében a tanulási
képességet vizsgáló szakértĘi és rehabilitációs bizottság, illetve az országos
szakértĘi és rehabilitációs tevékenységet végzĘ bizottság szakértĘi véleménye
szükséges.)
– A gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, szakoktatóként, oktatóként foglalkoztatott dolgozó, valamint a tanuló gyakorlati képzésével megbízott egyéb
szakember díjazása, társadalombiztosítási és egyéb járuléka, útiköltség-térítése
akkor számolható el a hozzájárulási kötelezettség terhére, amennyiben a tanuló
gyakorlati képzését és felügyeletét ellátó dolgozó a hozzájárulásra kötelezettel
munkaviszonyban áll.
– A kötelezettség terhére a ténylegesen kifizetett díjazás és járulékai (társadalombiztosítási és munkaadói járulék, tételes egészségügyi hozzájárulás) számolhatók
el, amennyiben a fĘállásban gyakorlati oktatóként, szakoktatóként
foglalkoztatott dolgozóhoz beosztott tanulók száma eléri a fentiek szerint
meghatározott átlaglétszámot.
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A dolgozó díjazásából elszámolható hányad felsĘ határa:
¾középfokú iskolai végzettségĦ dolgozó esetén a kötelezĘ legkisebb
munkabér (minimálbér) háromszorosa,
¾középiskolai végzettséggel, vagy mestervizsgával rendelkezĘ
dolgozó esetén a kötelezĘ legkisebb munkabér (minimálbér)
négyszerese,
¾felsĘfokú iskolai végzettségĦ dolgozó esetén a kötelezĘ legkisebb
munkabér (minimálbér) négy és félszerese.
Ha a tanulók száma nem éri el az átlaglétszámot, az elszámolható hányad felsĘ
határát olyan arányban kell csökkenteni, amilyen arányban a tanulók száma kevesebb
az átlaglétszámnál.
– A felsĘoktatásban részt vevĘ hallgatók esetén a gyakorlati képzésben oktatóként, szakoktatóként foglalkoztatott munkavállaló díjazásánál irányadó, hogy
15 hallgatónként lehet 1 fĘ teljes munkaidĘben foglalkoztatott oktató díjazását
elszámolni. A nem teljes munkaidĘben foglalkoztatott munkavállaló díjazását a
fentiek figyelembevételével arányosan lehet elszámolni.
A részmunkaidĘben foglalkoztatott munkavállaló díjazását a fentiek figyelembevételével, arányosan lehet elszámolni.
Az Szht. mellékletének 3. pontjában meghatározott, az oktatókra, szakoktatókra
elszámolható díjhányadok összegét túl nem lépve, a keretösszeg az oktatók,
szakoktatók díjazására a hozzájárulásra kötelezett által saját döntése szerint
csoportosítható, felhasználható.
5.7. b) sor: Ebben a sorban kizárólag a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrĘl
szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján kötelezĘen járó és téríthetĘ költségek
számolhatók el arányosan.
6. sor:

Ez az összeg az Szht. mellékletének 1–3. pontjában felsorolt jogcímeken felmerült,
a visszatérítés kiszámításánál figyelembe vehetĘ költségek együttes összege.

II. Átalányelszámolás esetén:
Az általány elszámolást választó hozzájárulásra kötelezettek töltik ki a következĘ sorokat, ha a
gyakorlati képzést az Szt. 27. §-a szerinti tanulószerzĘdés alapján szervezik, és az Szht.
mellékletének 1–3. pontjaiban szabályozottak helyett a melléklet 4. pontja szerint számolnak el
visszatéríthetĘ költségeket.
Ebben az esetben az 5.1. a)–6. sorokat üresen kell hagyni!
7. a) sor: Ebben a sorban elszámolható a tanulószerzĘdéssel rendelkezĘ tanulónak az Szt.
33. §-ának (3) bekezdés d) sora szerinti, a képzés teljes idĘtartamára kifizetett
pénzbeli juttatás, a mindenkori minimálbér legfeljebb 50%-a mértékéig, továbbá a
nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot, amelyek a tanulónak kifizetett pénzbeli
juttatást terhelik.
7. b) sor: Ebben a sorban kell az alapképzési támogatási szerzĘdés keretében a tanulószerzĘdéses tanulók kötelezĘ pénzbeli juttatásához kapott támogatás tárgyévi
összegét – az évközi adatlapokon levont összeget is beleértve – levonásba helyezni.

11961

11962

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/150. szám

7. c) sor:

Ebben a sorban a további költségeinek fedezetére tanulószerzĘdéssel rendelkezĘ
tanulónként évente a kötelezĘ legkisebb munkabér (minimálbér) százötven
százalékának megfelelĘ összeg számolható el.

8. sor:

Ez az összeg az Szht. mellékletének 4. pontjában felsorolt jogcímeken felmerült,
a visszatérítés kiszámításánál figyelembe vehetĘ átalányköltségek együttes összege.

Visszatérítési igény elszámolása:
A hozzájárulásra kötelezett akkor jogosult visszatérítésre, ha az Szht. melléklete
9. sor:
szerinti – a bruttó kötelezettség terhére elszámolható – költségeinek összege önmagában meghaladja a bruttó kötelezettség és a 3. sorban feltüntetett költség-hozzájárulás
együttes összegét.
Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett hozzájárulási kötelezettségét kizárólag
gyakorlati képzés megszervezésével teljesíti, és a tárgyévben kifizetett elszámolható
költségei (kiadásai) önmagukban meghaladják a bruttó kötelezettséget, akkor az azt
meghaladó részt az alaprészbĘl visszaigényelheti, amelyet az alaprészbĘl a
rendelkezésre álló összeg, illetĘleg a költségvetési törvényben jóváhagyott éves
elĘirányzat erejéig ki kell elégíteni.
10. sor:

Ezt a sort a 2006-ban évközi visszatérítésben részesülteknek kell kitölteniük.
A kitöltésnél ügyelni kell arra, hogy csak a visszatérítés jogcímen kapott összeget kell
a bevallásban szerepeltetni, az egyéb jogcímen, pl. alapképzési költség-hozzájárulásként kapott támogatást nem szabad figyelembe venni.

11. sor:

Ebben a sorban a 2006-ra visszatéríthetĘ, és a 2006-ban évközben visszatérített, az
MPA Képzési Alaprész által pénzügyileg is visszatérített összegek közötti
differenciát kell kimutatni:
– a) A hozzájárulásra kötelezett által visszautalandó rovatot akkor kell kitölteni, ha
az évközben visszatérített – 10. sorban feltüntetett – összeg meghaladja a
visszatéríthetĘ összeget.
A visszafizetéseket a MunkaerĘpiaci Alap Magyar Államkincstárnál vezetett
MPA Képzési Alaprész Lebonyolítása 10032000-00282345-70000007 számú
számlára kell átutalni. Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a
„2006. évi visszatérítés elszámolás” szöveget, továbbá az átutalási megbízás
utolsó sorának utolsó hét pozícióját az alábbiak szerint kitölteni:
#

8 0 3

– b) A hozzájárulásra kötelezett javára kiutalandó rovatot akkor kell kitölteni, ha
az évközben visszatérített – 8. sorban feltüntetett – összeg kevesebb a visszatéríthetĘnél.
A visszatérítési igényt érvényesítĘ hozzájárulásra kötelezett az éves bevallásához
csatolja a területi gazdasági kamarának az oktatott szakképesítés tekintetében
illetékes gazdasági érdek-képviseleti szervezettel együttmĦködve kiadott és
érvényben lévĘ tanúsítványa másodlatát arról, hogy rendelkezik az adott szakképesítés gyakorlati képzéséhez jogszabályban elĘírt feltételekkel. A tanúsítványnak
tartalmaznia kell a többmĦszakos gyakorlati képzést is figyelembe vevĘ
létszámkapacitást.
VisszaigénylĘk esetében értelemszerĦen a 12–23. sorokban nem számolható el
összeg.
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III. Az I. tételes költségelszámolás vagy a II. átalányelszámolás után fennmaradó
szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolása:
12. sor:

Itt kell feltüntetni az Szht. 4. § (8) bekezdésében elĘírt megállapodás alapján – a
13/2004. (IV. 27.) OM rendelet szerint a Szakképzési Alaprészhez bejelentkezett más
hozzájárulásra kötelezettnek – az átirányított tanulói/hallgatói létszám és az általa
végzett kiegészítĘ gyakorlati képzésnek ideje szerint arányos, az Szht. mellékletének
3. pontjában részletezett oktatói díjazás költségei megtérítésére (5.7. sor) átadott
összeget.
A gyakorlati képzésnek több hozzájárulásra kötelezett által közösen mĦködtetett,
közös tulajdonukban lévĘ, vagy általuk közösen bérelt gyakorlati képzési célú
létesítményben (üzemközi tanmĦhelyben) történĘ megszervezése esetén a hozzájárulásra kötelezett az Szht. 4. §-ának (2) bekezdésben meghatározott tételekkel
– közös megállapodás alapján a saját tanulója arányában – csökkentheti a bruttó
kötelezettségét.
Gyakorlati képzés megszervezésének kell tekinteni azt is, ha a hozzájárulásra
kötelezett megállapodás alapján egy másik, gyakorlati képzéssel teljesítĘ hozzájárulásra kötelezett számára (a továbbiakban: költség-hozzájárulásban részesített) – az
általa végzett kiegészítĘ gyakorlati képzésnek – az Szht. 4. §-ának (2) bekezdés
szerint elszámolható költségeihez (kiadásaihoz) hozzájárulást ad át, melyet a költséghozzájárulásban részesített az Szht. 4. §-ának (2) bekezdés a)–c) soraiban feltüntetett
tételek fedezetére használhat fel. Ebben az esetben a hozzájárulásra kötelezett
– amennyiben a bruttó kötelezettségének az átadott összeggel csökkentett része még
fedezetet nyújt – az Szht. 4. §-ának (3)–(5) bekezdésekben meghatározott tételekkel
csökkenti a bruttó kötelezettségét. A költség-hozzájárulásban részesített nem veheti
figyelembe kötelezettségcsökkentĘ tételként azt a költséget (kiadást), amelyet részére
a másik hozzájárulásra kötelezett a megállapodás alapján megtérített.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az iskolák nem hozzájárulásra kötelezettek, a
részükre átadott oktatási költségtérítések nem számolhatók el!

13. sor:

Ebben a sorban csak a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló, a
hozzájárulásra kötelezettnél folyó gyakorlati képzés szakirányának megfelelĘ, a
foglalkoztatott tanulók átlag létszáma alapján indokolt, a gyakorlati oktatás központi
programjához kapcsolódó tárgyi eszköz (eszköz, szerszám, kisgép, mĦszer,
tenyészállat, szaporítóanyag, amennyiben tárgyi eszközként vannak nyilvántartva!)
beszerzésére, bérlésére karbantartására, felújítására, pótlására, ill. bĘvítésére,
valamint ezen eszközök mĦködését biztosító szoftverek beszerzésére a tárgyévben
kifizetett összeg, csökkentve az MPA Képzési AlaprészbĘl nyújtott támogatás
összegével.
Ha a szakképzési hozzájárulást az Szht. 4. §-ának (1) bekezdése alapján gyakorlati
képzés megszervezésével teljesítĘ hozzájárulásra kötelezett a csoportos gyakorlati
képzést közvetlenül szolgáló, az Szht. 19. §-ának 4. sora szerinti tárgyi eszköz
(a továbbiakban: tárgyi eszköz) beszerzésére fordított költségét az Szht. 4. §-ának
(2) bekezdés b) sora alapján számolja el, akkor a tárgyi eszközt köteles elkülönítetten
nyilvántartani és 5 évig gyakorlati képzés céljára használni. Tárgyi eszközként
elszámolt biológiai alapok, tenyészállatok és szaporítóanyagok esetében az idĘtartam
5 évnél rövidebb is lehet, ha azt termesztési, illetve tenyésztési okok indokolják.
(Anyag, segédanyag, üzemanyag stb. és azok szállítási költsége, valamint az
amortizáció nem számolható el kötelezettségcsökkentĘ tételként a 13. sorban.)
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Az átlagos, szintentartó beruházást meghaladó költségelszámolás esetén az ebbe
a sorba beállított összegrĘl részletes kimutatást kérünk mellékelni.
14. sor:

Ebbe a sorba a szakmai alapképzés céljait is szolgáló, az Szt. 54/B. §-ának
22. pontja szerinti tanmĦhely bérleti, munkavédelmi, tĦzbiztonsági és közüzemi
szolgáltatásai díjára (víz, csatorna, elektromos áram, vezetékes gáz, távfĦtési
szolgáltatás, szemétszállítás) a tárgyévben fordított ellenĘrizhetĘ és arányos költségek
összegét kell feltüntetni.
Az Szht. 4. §-ának (2) bekezdés c) pontja alapján elszámolható költségek nagysága az
Szt. 54/B. §-ának 22. pontja szerinti tanmĦhely gyakorlati képzéssel hasznosított
idĘtartamára vonatkozó, a tanmĦhely adottságait, az üzemeltetett berendezések
névleges teljesítményét figyelembe véve az általános költségnormáknak megfelelĘ
– a költségelszámolással egy idĘben alapbizonylatként mellékelt számításokkal
igazolt – díjhányad.
A 48 000 Ft/tanuló/év összeget meghaladó költségelszámolás esetén az ebbe a sorba
beállított összegrĘl részletes kimutatást kérünk mellékelni.

15. sor:

A tanulószerzĘdés alapján foglalkoztatott tanuló gyakorlati képzése során felhasznált anyagköltségre – tanulónként és évenként – legfeljebb a kötelezĘ legkisebb
munkabér 20 százalékának megfelelĘ ellenĘrizhetĘ összeget számolhatják el.

16. sor:

A hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára a felnĘttképzésrĘl szóló
2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 20. §-ában meghatározott felnĘttképzési szerzĘdés, illetĘleg a Munka TörvénykönyvérĘl szóló 1992. évi
XXII. törvény (a továbbiakban: Munka Törvénykönyve) szerinti tanulmányi szerzĘdés alapján megszervezett képzés 3/2004. (II. 17.) OM–FMM rendeletben
meghatározott költségeit elszámolhatja a hozzájárulás terhére. Az elszámolt költségek
összege nem haladhatja meg a hozzájárulásra kötelezett bruttó kötelezettségének
33 százalékát.
Az OKJ-ben nem szereplĘ képzések szakképzési hozzájárulás terhére történĘ
elszámolhatóságáról a megyei (fĘvárosi) Munkaügyi Tanács dönt.

17. sor:

Itt kell kimutatni a bruttó kötelezettség terhére érvényesíthetĘ kötelezettségcsökkentĘ
tételek együttes összegét.

18. sor:

Itt kell kimutatni a bruttó kötelezettség még fennmaradó részét, vagyis a 4. sor és a
17. sor különbözetét, amennyiben pozitív összeg.
Amennyiben a 17. sor szerinti összeg azonos a 4. sor szerintivel, úgy a 18. sorba „0”-t
kell beírni.
Amennyiben már a 6. vagy 8. sorban szereplĘ összeg nagyobb mint a 4. sor szerinti,
úgy a 12–16. sorokban beállított összegek pénzügyi rendezést nem igényelnek, így a
18. sorba „0”-t kell beírni. (Negatív befizetési kötelezettség nincs.)

19. sor:

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzési hozzájárulási kötelezettségének
részben a fentiek alapján tett eleget, a fennmaradó kötelezettsége még nem teljesített
részének, azonban a bruttó kötelezettsége legfeljebb 20 százalékának az Flt.-ben
meghatározott MunkaerĘpiaci Alap (a továbbiakban: MPA) MPA Képzési Alaprész
Lebonyolítása 10032000-00282345-70000007 számú számlára történĘ befizetéssel
teljesíti.
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A befizetési kötelezettség elĘírása utáni maradvány összegét kell ebben a sorban
feltüntetni.
Amennyiben a 20. sor összege nagyobb mint nulla, akkor a 20. sorban szereplĘ
összeget fejlesztési támogatásra lehet fordítani.

21. a) és b) sorok:
Ebben a sorban csak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ában
meghatározott módon nyilvántartásba vett szakképzĘ iskola, valamint a felsĘoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény mellékletében rögzített felsĘoktatási intézmény
számára – fejlesztési megállapodás alapján – a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek
javítását szolgáló felhalmozási támogatás (a továbbiakban: fejlesztési támogatás)
nyújtását lehet feltüntetni. A 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 6. §-a (1)–(4) bekezdés
elĘírásainak megfelelĘ Támogatási szerzĘdés alapján, az iskola/intézmény önálló
számlaszámára az adóév utolsó napjáig átutalt támogatás számolható el, a bruttó
hozzájárulási kötelezettség (2. sor) maximum 75%-os mértékéig.
A fejlesztési támogatás összege csak a hozzájárulásra kötelezettnél képzĘdött bruttó
kötelezettség 75 százalékának megfelelĘ mértékéig vehetĘ figyelembe kötelezettségcsökkentĘ tételként.
A felsĘoktatási intézmények számára nyújtott fejlesztési támogatás – hozzájárulásra
kötelezettenként a 75%-os mértékbĘl – a bruttó kötelezettség maximum
37,5 százaléka lehet.
Az átadott fejlesztési támogatás összege a bruttó kötelezettség 75%-át, illetve
37,5%-át nem haladhatja meg, azonban a 20. sor összegénél nagyobb összegben
nem állítható be a bevallásba.
[Nem vehetĘ figyelembe az iskolafenntartóval, alapítvánnyal, társadalmi
szervezettel, az Szt. 2. § (1) a), b), c) sorában meghatározottakon kívüli, illetve
a felsĘoktatásról szóló törvény mellékletében nem szereplĘ intézménnyel, vagy
más gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás alapján, vagy ezek közvetítésével, illetve számla ellenében átadott összeg.]
22. sor:

A fejlesztési támogatás összesen sora, vagyis a 21. a) és a 21. b) sorokban szereplĘ
értékek összege.

23. sor:

A fennmaradó különbség összege, vagyis a befizetési kötelezettség elĘírása utáni
maradvány a fejlesztési támogatás levonása után, vagy nulla.

24. sor:

Befizetési kötelezettség sora, amely tartalmazza a 19. sor alapján fizetendĘ és a
23. sor alapján fizetendĘ összeget.

25. sor:

A 36. Nyilatkozatban feltüntetett tárgyi eszközök és beruházások könyv szerinti nettó
értéke, amely a megszĦnés, a gyakorlati képzés megszüntetése, vagy egy tanítási
évnél hosszabb szüneteltetése esetén válik befizetési kötelezettséggé.

26. sor:

Befizetési kötelezettség összesen sorban az éves bevallás befizetési kötelezettségének
együttes összege kerül kimutatásra. A befizetési kötelezettség összegét a MunkaerĘpiaci Alap Magyar Államkincstárnál vezetett MPA Képzési Alaprész Lebonyolítása
10032000-00282345-70000007 számú számlára kell befizetni.

11965

11966

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/150. szám

Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a „2006. évi szakképzési
hozzájárulási kötelezettség” szöveget, továbbá az átutalási megbízás utolsó sorának
utolsó hét pozícióját az alábbiak szerint kitölteni:
#
8 0 3
27. sor:

Tanulói/hallgatói átlaglétszám: a 2006. évben a bevallónál gyakorlati képzésben
részesített tanulók összes átlaglétszámát kell megadni.

28. sor:

Tanulói/hallgatói átlaglétszám részletezése: a 28.1. sortól a 28.5. sorig szereplĘ
sorok adatai részletezve tartalmazzák a 27. sorban feltüntetett tanulói/hallgatói
átlaglétszámot.
Egy adott tanuló/hallgató csak egy sorban szerepelhet.
A bevallás mellékletében feltüntetett létszámadatok meg kell, hogy egyezzenek a
„37. Létszámigazolás”-on és a „38. Igazolás”-on szereplĘ adatokkal.
A részletezésben a két félévre leigazolt tanulólétszám egyszerĦ számtani átlagát
soronként kell feltüntetni a 28. sor megfelelĘ pontjaiban.
Amennyiben több iskolával/intézménnyel, hozzájárulásra kötelezettel van gyakorlati
képzésre irányuló együttmĦködési megállapodás, akkor az egyes iskolák/intézmények
létszámigazolását csatolni kell és a 28. sorokban csak az összesített átlaglétszámot
kell megadni.
A szorgalmi idĘt követĘ összefüggĘ szakmai gyakorlaton részt vevĘ tanulók között
csak azokat kell szerepeltetni, akiknek a szorgalmi idĘ alatt a gyakorlati képzése nem
a beküldĘnél történik.

29. sor:

Munkaviszonyban foglalkoztatott gyakorlati oktatói, szakoktatói létszámhoz azoknak
az oktatóknak, szakoktatónak a létszámát kell beírni, akiket a hozzájárulásra
kötelezett munkaviszonyban foglalkoztat.

30. sor:

A 29. sorban szereplĘ létszámból azt az oktatói létszámot kell feltüntetni, amely a
tanulói és hallgatói létszám alapján az 5.7. sorban az elszámolásnál figyelembe
vehetĘ. Ez a létszám nem lehet nagyobb a 29. sorban feltüntetett létszámnál.

31. sor:

TanmĦhely: a gyakorlati képzést szervezĘ bevalló tanmĦhelyét kérjük jelölni a
megfelelĘ válasz aláhúzásával.

32. sor:

A szakképzés(ek) megnevezése és OKJ számának feltüntetésére szolgál, amelyek
gyakorlati képzése a hozzájárulásra kötelezettnél történik.

33. sor:

EgyüttmĦködési megállapodás: tételesen fel kell sorolni – a név, cím,
nyilvántartásba vételi szám, adószám, átvett/átadott összegek és átirányított
tanulók/hallgatók létszámának feltüntetésével – mindazon hozzájárulásra kötelezettet:
33.1. sor: melyektĘl a 3. sorban bevallott költség-hozzájárulásra összeget átvett,
33.2. sor: melyeknek a 12. sorban bevallott költség-hozzájárulásra összeget átadott.
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EgyüttmĦködési megállapodás: tételesen fel kell sorolni – a név, cím, adószám,
OM azonosító feltüntetésével – mindazon szakképzĘ iskolákat/felsĘoktatási intézményeket:
34.1. sor: amelyekkel gyakorlati képzésre megállapodást kötöttek,
34.2. sor: amelyekkel fejlesztési támogatásra szerzĘdést kötöttek, a támogatásként
átutalt összeg szerepeltetésével.
33–34. sorok kitöltésekor – helyszĦke esetén – cégszerĦen aláírt pótlap csatolása
lehetséges.

35. sor:

A tárgyidĘszakban már folyósított támogatás:
Ebben a táblázatban az évközi visszatérítés jogcímen 2006-ban kapott összegeket kell
a banki jóváírások dátumának emelkedĘ sorrendjében feltüntetni.

36. Nyilatkozat:
A gyakorlati képzés szervezésének teljes megszĦnése, vagy egy oktatási évnél
hosszabb szünetelése esetén a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére
korábban beszerzett, a megszĦnés (szünetelés) által érintett tárgyi eszközök és
beruházások – a megszĦnés idĘpontjában fennálló – könyv szerinti értéke a
szakképzési hozzájárulási kötelezettség mértékét növeli, és legkésĘbb a megszĦnéssel
egyidejĦleg – szüneteltetés esetén a tanítási év letelte elĘtt – be kell fizetni az
Alaprész Kincstárnál vezetett számlájára.
Az Szht. 4. §-a szerinti gyakorlati képzést szervezĘ hozzájárulásra kötelezett
megszĦnése minden esetben a gyakorlati képzés szervezésének megszĦnését jelenti.
A jogutóddal történĘ megszĦnés esetén – amennyiben a jogutód a gyakorlati képzést
jogszerĦen folytatja – a jogelĘdnek nem keletkezik az Szht. 7. §-ának (8) bekezdésében elĘírt befizetési kötelezettsége.
Amennyiben záró bevallást ad be a hozzájárulásra kötelezett a vállalkozás
megszĦnése miatt, minden esetben ki kell töltenie a Nyilatkozatot, és be kell írnia a
gyakorlati képzés megszĦnése miatt keletkezĘ befizetési kötelezettségét a 25. sorban.
A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha a megszĦnéssel érintett tárgyi eszközök és
beruházások könyv szerinti nettó értéke nulla.
Amennyiben a gyakorlati képzést szünetelteti a hozzájárulásra kötelezett:
– Arról a tárgyévrĘl/üzleti évrĘl, amelyben a gyakorlati képzést befejezi, a
szakképzési hozzájárulás bevallását és a befizetését az OM AlapkezelĘ felé kell
teljesíteni.
– Arról a tárgyévrĘl/üzleti évrĘl, amelyben a gyakorlati képzés teljes évben
szünetel, a szakképzési hozzájárulás bevallását és befizetését a területileg
illetékes APEH Igazgatósága felé kell teljesíteni.
Az egy tanítási évnél hosszabb szüneteltetés esetén a OM AlapkezelĘ
Igazgatósága felé is bevallási kötelezettsége keletkezik – a tárgyi eszközök és
beruházásoknak a megszĦnés idĘpontjában fennálló könyv szerinti értéke
vonatkozásában – a második tanítási év megkezdése elĘtt a hozzájárulásra
kötelezettnek:

11967

11968

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/150. szám

A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére korábban beszerzett, a szünetelés
által érintett tárgyi eszközök és beruházások – a szüneteltetés idĘpontjában fennálló –
könyv szerinti értéke a szakképzési hozzájárulási kötelezettség mértékét növeli, és
legkésĘbb a tanítási év letelte elĘtt – be kell vallani és egyidejĦleg fizetni az Alaprész
Kincstárnál vezetett számlájára. Ez a bevallási kötelezettség a tárgyévi szakképzési
hozzájárulásról a területileg illetékes APEH Igazgatósága felé teljesítendĘ bevallást
és befizetést nem érinti.
Ebben az esetben a bevalláshoz az adott évi „ÉVES BEVALLÁS” nyomtatványt kell
használni és csak a „36. Nyilatkozat”-ot és a 25. sort kell kötelezĘen kitölteni az
azonosító adatokon (1. oldal) túlmenĘen. A gyakorlati képzés szüneteltetését az elsĘ
oldalon jelölni kell.
A kötelezĘen beadandó bevallási nyomtatvány 1–5. oldalból és a „36. Nyilatkozat”-ból kell, hogy álljon. Három eredeti példányban, minden oldalon cégszerĦ
aláírással hitesített formában kell benyújtani.
A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha a szüneteltetéssel érintett tárgyi eszközök és
beruházások könyv szerinti nettó értéke nulla és emiatt nem keletkezik befizetési
kötelezettség.
37. Létszámigazolás:
A bevallásban szereplĘ létszámadatokat a szakképzĘ iskolával, illetve a felsĘoktatási intézménnyel igazoltatni kell! Az igazolások csak a kiállítók eredeti cégszerĦ
aláírásával fogadhatók el.
Mint gyakori hiányosság, külön felhívjuk a figyelmet, hogy az igazoláson ki kell
tölteni a bevalló gyakorlati képzést szervezĘ gazdálkodó nevét is.
A 28. sorban lévĘ létszámadatok igazolására – több iskola vagy intézmény esetén –
a bevallás 8. oldala másolható.
A létszámigazolás összesen értékéhez a két félévben igazolt tanulók/hallgatók
egyszerĦ számtani átlagát kell összesítve feltüntetni.
38. Igazolás:
A bevallásban szereplĘ 28.5. sorban létszámadatokat a kiegészítĘ gyakorlati képzésre
átirányító gyakorlati képzést szervezĘ hozzájárulásra kötelezettel igazoltatni kell! Az
igazolások csak a kiegészítĘ gyakorlati képzést végzĘ és az átirányító hozzájárulásra
kötelezett eredeti cégszerĦ aláírásával fogadhatók el.
A 28.5. sorban lévĘ létszámadatok igazolására – több átirányító gyakorlati képzĘ
esetén – a bevallás 9. oldala másolható.
Az igazolás összesen értékéhez az igazolt tanulók/hallgatók egyszerĦ számtani
átlagát kell összesítve feltüntetni.
39. Nyilatkozat köztartozásról:
Ha a hozzájárulásra kötelezett visszatérítésre jogosult, akkor ki kell töltenie a
köztartozásról szóló nyilatkozatot és csatolnia kell a bevalláshoz a kiutalás teljesítése
érdekében.
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Amennyiben adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van, a
nyilatkozatban szereplĘ tartozás mértékéig a visszatérítendĘ támogatás összege
visszatartásra kerül.
Amikor a köztartozás rendezését hiteltérdemlĘen igazolják, a visszatartott támogatás
kiutalásra kerül.
Amennyiben a 13., illetve a 14. sorokban szereplĘ összegeket részletezni szükséges, kérjük,
hogy az erre vonatkozó részletes kimutatást csatolják a bevalláshoz.
Kérjük, ügyeljen a bevallás helyes és soros kitöltésére. Ne feledje, hogy a szabályszerĦen
kitöltött nyomtatvány minden oldalát cégszerĦ aláírással (eredeti aláírás és bélyegzĘ)
hitelesíteni kell!
A bizonylat ellenĘrzési szempontjai
1. B2.= B1.*0,015
2. B3.= SUM B33.1
3. B4.= B2. + B3.
4. B5.1.a < vagy = B28.1*12*62500*0,5
5. B5.1.b = B28.1*9375*12 (amennyiben alapképzési támogatásban részesült!)
6. B5.1.c < vagy = B5.1.a*0,29
7. B5.2 < vagy = (B28.21+ B28.22 + B28.3)*62500*0,5
8. B5.3 < vagy = B28.4*62500*0,5*gyakorlati hónapok száma
9. B5.4. < > 0, akkor B27. < > 0
10. B5.6. < > 0, akkor B27. < > 0
11. B5.7.a < > 0, akkor B30.< > 0
12. B5.7.b < > 0, akkor B30. < > 0
13. B6.= B5.1.(a–b+c) + B5.2.+ B5.3.+ B5.4.+ B5.5.+ B5.6.+ B5.7.(a+b)
14. B8.= B7.a+B7.b+B7.c
15. B9.= B4.–B6. vagy B4.–B8.
16. B10.= SUM B35.
17. B11.= B9.–B10.
18. B12.= SUM B33.2
19. B13. < > 0, akkor B27. < > 0
20. B14. < > 0, akkor B27. < > 0
21. B15. < > 0, akkor B28.1. < > 0
22. B16. < vagy = B2.*0,33
23. B17.= B6.+ B8.+ B12.+ B13.+ B14.+ B15.+ B16.
24. B18.= B4.–B17. vagy 0
25. B19.a= B2.*0,2
26. B19.b= B18.
27. B20.= B18.–B19. vagy 0
28. B21.a < vagy = B2.*0,75 és B21.a = SUM B34.2
29. B21.b < vagy = B2.*0,375 és B21.b = SUM B34.2
30. B22.= B21.a+B21.b
31. B23.= B20.–B22.
32. B24.= B19.a+B19.b+B23.
33. B25.= B36.
34. B26.= B24.+ B25.
35. B27.= B28.1+ B28.21+ B28.22+ B28.3+ B28.4+ B28.5
36. B29.< vagy = B30.
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A Magyar Szocialista Párt 2006. évi Veszprém 6. választókörzet
idõközi országgyûlési képviselõ-választás elszámolása
Forintban

1. A jelölõ szervezet neve: Magyar Szocialista Párt
2. A jelölõ szervezet által állított jelöltek száma: 1
3. Az országgyûlési képviselõ-választásra fordított összeg:
3.1. Forrásai összesen:
3.1.1. Egyéb források összesen:
ebbõl:
– saját forrás:
3.2. Jogcímek szerinti felhasználás összesen:
3.2.1. Egyéb források terhére:
– postaköltség:
– hirdetési díj:

608 755

608 755
608 755
20 875
587 880
Puch László s. k.,
pénztárnok

A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül – az
alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
813470E
872622C
121424C
136271F
413406B
773878D
914874D
777687D
587082F
740749E
038821F
620104B
342406A
328347G
494939F
400924D
961136D
520557E
358888C
747318E
633529A
598093A
835454E
617234E
266120E

140209E
694109B
112141G
608667D
931506D
585494C
750904E
110223E
939027A
057658D
729040A
112170A
297523C
782075F
132854E
219918B
257906D
669576F
694394B
122049F
207002F
669269F
148974A
728593C
686003E

663883F
404358A
660177D
522164E
692907D
472268F
263130B
434330D
671683C
832548F
074481G
487272C
920279D
861206E
065158F
016784D
528147D
554351B
191869F
301590A
333488B
318085F
619623C
017830C
198678C

812339E
058814C
840296D
000305C
067697G
906854E
701149E
406428F
265754C
979569F
475297D
693826F
003406D
641668E
854036B
382009E
814316F
449672A
825553B
944769E
067344C
104199E
914676C
173555B
428715C

407585E
557923F
120599C
592411B
511546B
510225D
733808E
003144G
749301E
028483D
095208D
311139C
543719D
327266F
248440E
588985D
928330D
089463C
274326F
837918D
745173G
169187C
767123A
778303E
630800B
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047287B
096370F
734938E
470885E
675471E
138126E
411313C
488219C
249551A
486497F
014915B
482083B
673517B
409472B
126821E
429349B
303794D
454501C
385572F
871874A
050198C

MAGYAR KÖZLÖNY
921502C
841893D
502239A
864553E
477991A
744263D
591907A
144236B
652456E
339449B
273852F
175464C
406219C
370559B
407415E
462384G
763053E
343491E
037738F
442906C
873112E

035898E
234915C
851587D
946119D
150410D
737817E
730322C
784971E
301305B
238617B
992366F
445443B
247241F
734145C
736356C
015981B
014814E
140425G
256062B
542556E
081837B

11971
602570E
191456B
486952E
529000E
222675D
086175C
096712E
357637G
837346C
350748B
724060C
696271C
632512G
129317D
181543F
315464F
577111A
970933D
015088F
478186B
856995D

554636D
098986G
571702E
023373F
794668C
949633E
312926B
120559F
434463F
687279F
087266A
351233A
399837C
271020A
237789E
271281F
866470A
175010G
372282F
490734B
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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 (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali 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 megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, 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 kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként 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.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2007. évi elõfizetési díj fél évre

7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.
fél évre: 11 466 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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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 szíveskedjenek 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 Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Jogtanácsadó

(Az árak az áfát tartalmazzák.)
99 792 Ft/év Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
15 372 Ft/év Közlekedési Értesítõ
22 932 Ft/év Kulturális Közlöny
5 544 Ft/év Külgazdasági Értesítõ
18 900 Ft/év Munkaügyi Közlöny
4 788 Ft/év Oktatási Közlöny
25 452 Ft/év Pénzügyi Közlöny
22 176 Ft/év Sportértesítõ
27 720 Ft/év Statisztikai Közlöny
3 528 Ft/év Szociális Közlöny
18 396 Ft/év Turisztikai Értesítõ
23 436 Ft/év Ügyészségi Közlöny
6 552 Ft/év Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
18 648 Ft/év Pénzügyi Szemle
15 876 Ft/év L'udové noviny
6 804 Ft/év Neue Zeitung

15 120 Ft/év
24 696 Ft/év
18 900 Ft/év
20 160 Ft/év
15 372 Ft/év
21 924 Ft/év
30 492 Ft/év
5 040 Ft/év
13 104 Ft/év
15 624 Ft/év
11 844 Ft/év
6 552 Ft/év
5 040 Ft/év
19 908 Ft/év
3 780 Ft/év
4 788 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
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
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
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 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.
Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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