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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi CV.
tör vény

a gazdasági reklámtevékenységrõl  szóló
1997. évi LVIII. tör vény módosításáról*

1.  § A gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi
LVIII. tör vény (a továb biak ban: Grtv.) 1.  §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § E tör vény ha tá lya a ter mé sze tes és jogi sze mély -
nek, valamint jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság -
nak – ide ért ve a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás magyar -
országi fi ók te le pét is – (a továb biak ban együtt: vál lal ko -
zás) rek lá mo zó ként, rek lám szol gál ta tó ként vagy rek lám
köz zé te võ ként vég zett gaz da sá gi rek lám te vé keny sé gé re,
valamint a szpon zo rá lás ra ter jed ki.”

2.  § A Grtv. 2.  §-a a kö vet ke zõ x) pont tal egé szül ki:
(E tör vény al kal ma zá sá ban:)
„x) Szpon zo rá lás: min den olyan hoz zá já ru lás va la mely 

ren dez vény hez, te vé keny ség hez, to váb bá – ren dez vénnyel 
vagy te vé keny ség gel össze füg gés ben – va la mely sze mély
szá má ra, amely nek cél ja, illetve köz vet len vagy köz ve tett
ha tá sa va la mely áru vá sár lá sá nak vagy igény be vé te lé nek
ösz tön zé se.”

3.  § A Grtv. 13.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Nem nyújt ha tó szpon zo rá lás do hány áru ra vo nat ko -
zó an olyan ren dez vény hez, illetve te vé keny ség hez, amely
az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség több ál la mát érin ti vagy
azok ban zaj lik, vagy más mó don ha tá ro kon át nyú ló ha tás -
sal ren del ke zik.”

4.  § A Grtv. 14.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A 13.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek
meg sér té sé ért a szpon zo rá lást nyúj tó és a szpon zo rá lást el -
fo ga dó vál lal ko zás egy aránt fe le lõs.”

5.  § A Grtv. 16.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A til tott szpon zo rá lás  miatti rek lám fel ügye le ti el já -
rást ügy fél ként kez de mé nyez ni jo go sul tak az egész ség vé -
de lem mel össze füg gõ fel ada to kat el lá tó köz igaz ga tá si

szer vek és a nem do hány zók vé del mét el lá tó tár sa dal mi
szer ve ze tek is.”

6.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép
ha tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen nyúj -
tott szpon zo rá lás ra kell al kal maz ni.

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

a) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi
LVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi I. tör vény
15.  §-ának (4) és (5) be kez dé se, valamint 16.  §-ának
(3) be kez dé se, to váb bá

b) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi
LVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXVII.
tör vény 8.  §-a.

(3) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a Grtv. 14.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „(3) be kez dé -
sé ben” szö veg rész he lyé be a „(3)–(4) be kez dés ben” szö -
veg,

b) a Grtv. 15.  §-a (1) be kez dé sé ben a „(2) be kez dés -
ben” szö veg rész he lyé be a „(3) be kez dés ben” szö veg, az
„a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség re vo nat ko zó ren del ke zé -
sek” szö veg rész he lyé be az „a gaz da sá gi rek lám te vé keny -
ség re, to váb bá a til tott szpon zo rá lás ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sek” szö veg, az „e ren del ke zé sek meg sér té se  miatti
el já rá so kat” szö veg rész he lyé be az „e ren del ke zé sek meg -
sér té se  miatti el já rá so kat (a továb biak ban együtt: rek lám -
fel ügye le ti el já rás)” szö veg,

c) a Grtv. 16.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a
„gaz da sá gi rek lám te vé keny ség re” szö veg rész he lyé be a
„gaz da sá gi rek lám te vé keny ség re vagy a til tott szpon zo rá -
lás ra” szö veg,

d) a Grtv. 16.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a
„rek lám köz zé té te lét” szö veg rész he lyé be a „rek lám köz -
zé té te lét, illetve a til tott szpon zo rá lást meg va ló sí tó ren -
dez vény vagy te vé keny ség be fe jez tét” szö veg,

e) a Grtv. 17.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „15.  § (2) be -
kez dé se” szö veg rész he lyé be a „15.  § (3) be kez dé se” szö -
veg,

f) a Grtv. 18.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „rek lám jog -
sér tõ vol tát” szö veg rész he lyé be a „rek lám jog sér tõ vol tát
vagy a til tott szpon zo rá lást (a továb biak ban együtt: jog sér -
tés)” szö veg lép.

7.  § Ez a tör vény a tag ál la mok do hány ter mé kek rek lá -
mo zá sá ra és szpon zo rá lá sá ra vo nat ko zó tör vényi, ren de le -
ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé se i nek kö ze lí té sé rõl  szóló,
2003. má jus 26-i 2003/33/EK euró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv 2. cik ke c) pont já nak, 5. cik ke (1) be kez dé sé -
nek és 7. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2006. évi CVI.
tör vény

a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény, valamint egyes kapcsolódó 

tör vények módosításáról*

A társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény módosítása

1.  § A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tny.) 9.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9.  § A 62. élet év be töl té sét meg elõ zõ en elõ re ho zott
öreg sé gi nyug díj ra jo go sult

a) az a nõ, aki az 57. élet évét be töl töt te,

b) az a fér fi, aki a 60. élet évét be töl töt te,

fel té ve, hogy leg alább 38 év szol gá la ti idõt szer zett, és
a Tbj. 5.  §-a sze rin ti biz to sí tás sal járó jog vi szony ban nem
áll.”

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

„(1) Csök ken tett össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj -
ra jo go sult – ide ért ve az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze -
ge sze rin ti el lá tást is – az a sze mély, aki 33 év szol gá la ti
idõt szer zett, és meg fe lel a 9.  §-ban meg ha tá ro zott egyéb
fel té te lek nek.”

(2) A Tny. 10.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szöveg -
része he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az öreg sé gi nyug díj össze gét annak, aki a 38 év szol -
gá la ti idõ nél”

3.  § A Tny. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„13.  § (1) A 2013. ja nu ár 1-je elõt ti idõ pont tól meg ál la -
pí tás ra ke rü lõ öreg sé gi nyug díj össze gét a 22.  § alap ján
meg ha tá ro zott havi át lag ke re set bõl kell ki szá mí ta ni az zal,
hogy az 1987. de cem ber 31-ét köve tõen és 2013. ja nu ár
1-jét meg elõ zõ en el ért ke re se te ket, jö ve del me ket – ide -
értve a mi ni mál bér össze gét is – nap tá ri éven ként csök ken -
te ni kell

a) az el ért ke re se tek, jö ve del mek után a ki fi ze tés idõ -
pont já ban ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint szá mí tott – az
 elért ke re set bõl, jö ve de lem bõl le vont – egészségbiztosí -
tási já ru lék, nyug díj já ru lék, ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj, 
valamint mun ka vál la lói já ru lék össze gé vel, to váb bá

b) a sze mé lyi jö ve de lem adó nak a ke re se tek, jö ve del -
mek a) pont sze rin ti csök ken té se után fenn ma ra dó összeg -
re kép zett össze gé vel.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. no vem ber 27-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) Ha a 2013. ja nu ár 1-je elõt ti idõ pont tól megállapí -
tásra ke rü lõ öreg sé gi nyug díj össze gé nek ki szá mí tá sa
 során a 22.  § (5) be kez dé sét kell al kal maz ni, az 1988. ja -
nuár 1-je elõt ti ke re se te ket, jö ve del me ket a nyug díj já ru lék
1988. ja nu ár 1-jén ér vé nyes mér té ké nek ala pul vé te lé vel
kell csök ken te ni.

(3) A havi át lag ke re set meg ál la pí tá sa so rán a nyug dí ja -
zást meg elõ zõ nap tá ri év elõtt el ért ke re se tet, jö ve del met
az or szá gos net tó át lag ke re set egyes évek ben tör té nõ
 növekedését ala pul véve a nyug dí ja zást meg elõ zõ nap tá ri
év ke re se ti szint jé hez kell iga zí ta ni.”

4.  § A Tny. 18.  §-ának (2)–(6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A 62. élet év be töl té sét meg elõ zõ en elõ re ho zott
öreg sé gi nyug díj ra jo go sult, aki

a) 2012. de cem ber 31-ig 59. élet évét be töl töt te, és

b) leg alább 40 év szol gá la ti idõt szer zett, valamint

c) a Tbj. 5.  §-a sze rin ti biz to sí tás sal járó jog vi szony ban
nem áll.

(3) 2012. de cem ber 31-ét köve tõen elõ re ho zott öreg sé gi 
nyug díj ra jo go sult az, aki

a) 60. élet évét be töl töt te, és

b) leg alább 41 év szol gá la ti idõt szer zett, valamint

c) a Tbj. 5.  §-a sze rin ti biz to sí tás sal járó jog vi szony ban
nem áll.

(4) Csök ken tett össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra
jo go sult az a biz to sí tott, aki nek a (2) be kez dés ben elõ írt
szol gá la ti idõ bõl leg fel jebb 3 év hi ány zik és az 59. élet évét 
be töl töt te, valamint aki nek a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott szol gá la ti idõ bõl leg fel jebb 4 év hi ány zik és a 60. élet -
évét be töl töt te.

(5) A csök ken tés mér té ke a (2) be kez dés vo nat ko zá sá -
ban a tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj meg ál la pí tá sá nak idõ -
pont já tól a 62. élet év be töl té sé ig ter je dõ idõ szak min den
30 nap já ra az elõ írt szol gá la ti idõ nél

a) 1–365 nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del ke zõ
ese té ben havi 0,1 szá za lék,

b) 366–730 nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del -
ke zõ ese té ben havi 0,2 szá za lék,

c) 731–1095 nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del -
ke zõ ese té ben havi 0,3 szá za lék.

(6) A csök ken tés mér té ke a (3) be kez dés vo nat ko zá sá -
ban a tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj meg ál la pí tá sá nak idõ -
pont já tól a 62. élet év be töl té sé ig ter je dõ idõ szak min den
30 nap já ra az elõ írt szol gá la ti idõ nél

a) 1–365 nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del ke zõ
ese té ben havi 0,1 szá za lék,

b) 366–730 nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del -
ke zõ ese té ben havi 0,2 szá za lék,

c) 731–1095 nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del -
ke zõ ese té ben havi 0,3 szá za lék,

d) 1096–1460 nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren -
del ke zõ ese té ben havi 0,4 szá za lék.”
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5.  § A Tny. a kö vet ke zõ 22/A.  §-sal egé szül ki:
„22/A.  § (1) Annak a sa ját jogú nyug el lá tás ban része -

sülõ, illetve a sa ját jogú nyug el lá tás szü ne tel te té sét a
83/A–83/B.  § alap ján kérõ sze mély nek a nyug el lá tá sát, aki 
2006. de cem ber 31-ét köve tõen a Tbj. 5.  §-a sze rin ti biz to -
sí tás sal járó jog vi szony ban áll, ké re lem re min den meg -
szer zett 365 nap szol gá la ti idõ után, a já ru lék ala pot ké pe zõ 
ke re set, jö ve de lem havi át la gos – a 13.  § (3) be kez dé se
sze rint nö velt – össze gé nek 0,4 szá za lé ká val meg kell
emel ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti át la gos havi össze get úgy
kell meg ha tá roz ni, hogy a nyug el lá tás fo lyó sí tá sa, illetve
szü ne tel te té se alatt el ért, já ru lék ala pot ké pe zõ ke re set,
 jövedelem együt tes össze gét el kell osz ta ni ezen idõ szak -
nak a biz to sí tás ban töl tött azon nap ja i nak szá má val, ame -
lyek re a nyug dí jas nak ke re se te, jö ve del me volt. Az így
 kapott napi át la got meg kell szo roz ni 365-tel, és el kell
osz ta ni 12-vel.”

6.  § A Tny. 64.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(10) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv a mun ka ké -
pes ség-csök ke né sen ala pu ló el lá tás ban ré sze sü lõ sze mélyt 
az ese dé kes or vo si fe lül vizs gá lat tól el té rõ idõ pont ban is
kö te lez he ti – a jog kö vet kez mé nyek rõl való tá jé koz ta tás
mel lett – or vo si fe lül vizs gá lat cél já ból tör té nõ sze mé lyes
meg je le nés re, ha olyan tény vagy kö rül mény jut a tu do má -
sá ra, amely va ló szí nû sí ti, hogy a ko ráb ban meg ál la pí tott
mun ka ké pes ség-csök ke nés nem áll fenn vagy az a meg ál -
la pí tott nál ki sebb mér té kû. Amennyi ben a mun ka ké pes -
ség-csök ke né sen ala pu ló el lá tás ban ré sze sü lõ sze mély az
or vo si fe lül vizs gá la ton nem je le nik meg, az el lá tás ra való
jo go sult sá gát – az er rõl  szóló ha tá ro zat kel tét kö ve tõ
 hónap elsõ nap já val – meg kell szün tet ni.”

7.  § A Tny. 72.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„72.  § (1) A nyug el lá tás irán ti igény el bí rá lá sá hoz a rok -

kant ság ról, il le tõ leg mun ka ké pes ség-csök ke nés mér té ké -
rõl az or vos szak ér tõi szerv szak vé le ményt ad. A nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tá si szerv el já rá sa so rán ki zá ró lag az
 orvosszakértõi szerv szak vé le mé nyét ve he ti figye lembe.

(2) Az or vos szak ér tõi szerv szak vé le mé nyé nek meg ér -
ke zé sé ig a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv az el já rá sát
fel füg geszt he ti.”

8.  § A Tny. a kö vet ke zõ 83/A.  §-sal egé szül ki:
„83/A.  § (1) Az öreg sé gi, valamint a 6.  § (4) be kez dé se

sze rin ti nyug díj tárgy hó nap ra (tárgy hó na pok ra) járó
 folyósítását a Tbj. 5.  §-a sze rin ti biz to sí tá si jog vi szony ban
álló jo go sult ké rel mé re mind ad dig szü ne tel tet ni kell, amíg
annak új bó li fo lyó sí tá sát nem kéri.

(2) A nyug el lá tás szü ne tel te té sé nek idõ tar ta ma alatt az
érin tett nyug dí jas nak mi nõ sül.

(3) Az új bó li fo lyó sí tás so rán a jo go sul tat az (1) be kez -
dés sze rin ti el lá tás szü ne tel te tést meg elõ zõ össze gé nek a
22/A.  § sze rin ti eme lés sel, to váb bá az idõ köz ben vég re haj -

tott eme lé sek kel – az egyes eme lé sek ese dé kes sé gi idõ -
pont já nak figye lembe véte lével – nö velt össze ge il le ti meg. 
A ti zen har ma dik havi nyug díj ra jo go sult ság nál [6/A.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont ja] a szü ne te lés idõ tar ta mát is
figye lembe kell ven ni.”

9.  § A Tny. a kö vet ke zõ 83/B.  §-sal egé szül ki:
„83/B.  § (1) Ha a 62. élet évét be nem töl tött,
a) elõ re ho zott, csök ken tett össze gû elõ re ho zott öreg -

ségi nyug díj ban,
b) kor ked vez mé nyes nyug díj ban,
c) bá nyász nyug díj ban,
d) kor en ged mé nyes nyug díj ban, illetve
e) az egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly ta tók öreg sé gi 

nyug dí já ban
ré sze sü lõ sze mély a tárgy év ben a Tbj. 5.  §-a sze rin ti biz to -
sí tás sal járó jog vi szony ban áll, il le tõ leg egyé ni vagy tár sas 
vál lal ko zó ként ki egé szí tõ te vé keny sé get foly tat, és az
 ebbõl szár ma zó, já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve del me meg ha -
lad ja a tárgy év elsõ nap ján ér vé nyes kö te le zõ leg ki sebb
mun ka bér (mi ni mál bér) össze gé nek ti zen két szer esét
(a továb biak ban: éves ke ret összeg), az éves ke ret összeg
el éré sét kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól az adott tárgy év
 december 31-éig, de leg fel jebb a 62. élet év be töl té sé ig a
nyug díj fo lyó sí tó szerv nek a nyug díj fo lyó sí tá sát szü ne tel -
tet ni kell. Ha a já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve de lem az éves
 keretösszeget a tárgy év de cem be ré ben ha lad ja meg, a
nyug el lá tás szü ne tel te té sé re nem ke rül sor, de a tárgy év
de cem ber havi nyug el lá tást – a 84.  § al kal ma zá sá val –
vissza kell fi zet ni.

(2) A nyug díj fo lyó sí tó szerv a nyug díj fo lyó sí tá sá nak
szü ne tel te té sé rõl az ál lam i adó ha tó ság ál tal kö zölt éves
 keretösszegre vo nat ko zó össze sí tett ada tok alap ján ha tá ro -
zat ban in téz ke dik. Az el lá tás új bó li fo lyó sí tá sá ról is ha tá -
ro zat ban kell in téz ked ni.

(3) A nyug díj fo lyó sí tó szerv a (2) be kez dés ben em lí tett
szü ne tel te tés re vo nat ko zó dön té sé vel egy ide jû leg ha tá ro -
zat ban in téz ke dik a jog alap nél kül fel vett nyug el lá tás
vissza fi zet te té sé rõl.

(4) A nyug el lá tás szü ne tel te té sé nek idõ tar ta ma alatt az
érin tett nyug dí jas nak mi nõ sül. Az el lá tás új bó li folyósí -
tása so rán a 83/A.  § (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg fele -
lõen al kal maz ni kell.

(5) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lalt, kö te le zõ szünetel -
tetéssel össze füg gõ ren del ke zé se ket a fegy ve res szer vek
hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti nyug díj ára is
 alkalmazni kell, a rá juk vo nat ko zó – kü lön tör vény sze rin -
ti – el té rõ nyug díj kor ha tár ra vo nat ko zó sza bá lyok ra fi gye -
lem mel.”

10.  § A Tny. a kö vet ke zõ 88/A.  §-sal egé szül ki:
„88/A.  § A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv jo go sult

a 87–88.  §-ok sze rin ti meg té rí té si igényt meg ala po zó ese -
ménnyel kap cso lat ban a más ha tó ság nál, illetve egyéb
szerv nél in dult el já rás so rán ho zott, a meg té rí té si igény
 érvényesítéséhez szük sé ges dön tés meg is me ré sé re, a dön -
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tés alap já ul szol gá ló ira tok ba be te kint het, azok ról má so la -
tot ké szít het. Az el já ró nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv
meg ke re sé sé re a kért ira tok má so la tát az érin tett szerv
30 na pon be lül kö te les meg kül de ni.”

11.  § A Tny. 90.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„90.  § Ha a nyug díj fo lyó sí tó szerv a meg ál la pí tott nyug -
el lá tást a ha tá ro zat kéz be sí té sét kö ve tõ 15 na pon be lül
nem fo lyó sít ja, a ké se del me sen fo lyó sí tott nyug el lá tás
össze ge után – a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nap tól – ké se del -
mi ka ma tot fi zet. A ké se del mi ka mat nap tá ri na pok ra szá -
mí tott mér té ke a fel szá mí tás idõ pont já ban ér vé nyes jegy -
ban ki alap ka mat két sze re sé nek 365-öd rész e.”

12.  § (1) A Tny. 97.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be
a  következõ ren del ke zés lép:

„(2) A nyug díj jo go sult ság hoz, il le tõ leg a nyug díj-meg -
ál la pí tás hoz szük sé ges, a Tbj. 46.  §-ának (2) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott ada to kat

a) a fog lal koz ta tó, a fog lal koz ta tó nak nem mi nõ sü lõ
egyé ni vál lal ko zó, a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ és a Tbj.
56/A.  §-ában meg ha tá ro zott Ma gyar or szá gon be nem
jegy zett fog lal koz ta tó kép vi se lõ je vagy a fog lal koz ta tó
kép vi se le té ben el já ró fog lal koz ta tott a tárgy évet kö ve tõ
év áp ri lis 30-áig,

b) a Tbj. 5.  § (3) be kez dé se sze rin ti biz to sí tott és a Tbj.
26.  § (7) be kez dé se sze rin ti fel szol gá ló [az a)–b) pont ban
fog lal tak a továb biak ban együtt: nyil ván tar tás ra kö te le -
zett] a tárgy évet kö ve tõ év au gusz tus 31-éig
éven kén ti rend sze res ség gel kö te les a nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv ré szé re kö zöl ni. Az adat szol gál ta tá si kö -
te le zett sé get a nyil ván tar tás ra kö te le zett meg bí zá sa alap -
ján – az Art. 7.  §-a (1)–(2) és (6) be kez dé sé nek al kal ma zá -
sá val – meg ha tal ma zott ja, illetve kép vi se lõ je is tel je sít he -
ti. Az adat szol gál ta tást utol só al ka lom mal 2007-re vo nat -
ko zó an – 2008. áp ri lis 30-áig, il le tõ leg au gusz tus 31-éig –
kell tel je sí te ni.”

(2) A Tny. 97.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A (2) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tá si kötelezett -
séget

a) a nyug dí ja zás évé re, valamint a tárgy év áp ri lis 30-a
– a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben au gusz tus 31-e – 
elõt ti nyug díj igény be nyúj tá sa ese tén a nyug dí ja zás évét
meg elõ zõ évre vo nat ko zó an so ron kí vül,

b) a 2008. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ idõ tar tam ra vo nat ko -
zó vissza me nõ le ges és az Art. sze rin ti el évü lé si idõn túli
idõ szak ra vo nat ko zó adat szol gál ta tást köz vet le nül 
a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv hez kell tel je sí te ni.”

13.  § A Tny. 101.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy]
„g) az öreg sé gi nyug díj és a 6.  § (4) be kez dé se sze rin ti

el lá tá sok szü ne tel te té sé nek rész le tes el já rá si sza bá lya it,”
[ren de let ben ha tá roz za meg.]

A köztisztviselõk jogállásáról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény módosítása

14.  § (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 17.  §-a (2) bekez -
dése a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

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

„f) az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj jo go sult ság feltéte -
leivel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ a (11) be kez dés sze rint
 kérelmezi.”

(2) A Ktv. 17.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé szül ki:
„(11) Az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj meg ál la pí tá sá hoz 

szük sé ges szol gá la ti idõt a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv kü lön jog sza bály sze rin ti ha tá ro za tá val kell iga -
zolni.”

Az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ
foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó

közterhek egyszerûsített befizetésérõl  szóló
1997. évi LXXIV. törvény módosítása

15.  § Az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog -
lal koz ta tás ról és az ah hoz kap cso ló dó köz ter hek egy sze rû -
sí tett be fi ze té sé rõl  szóló 1997. évi LXXIV. tör vény
(a továb biak ban: Alk. tv.) 5.  §-ának (8)–(9) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(8) A ki ál lí tó a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-éig az
ál lam i adó ha tó ság nak elekt ro ni kus úton szol gál tat ada tot
mind azon mun ka vál la lók ról, akik az AM köny vet ki vál -
tot ták. Az adat szol gál ta tás nak tar tal maz nia kell a mun ka -
vál laló ne vét, adó azo no sí tó je lét, szü le té si he lyét és ide jét,
any ja szü le té si ne vét, la kó he lyét, a mun ka vi szony idõ tar -
ta mát és az el lá tá sok alap já ul szol gá ló ke re se tet, valamint
azok ese té ben, akik nek az iga zo lást ki ad ta, az iga zo lás
sze rin ti adó kö te les jö ve del mét és meg fi ze tett adó elõ le gét.
Ma gánnyug díj pénz tár tag ja ese té ben az adat szol gál ta tás -
nak kü lön kell tar tal maz nia a pénz tá ri tag ság fenn ál lá sa
alat ti mun ka vi szony idõ tar ta mát és az el lá tá si alap össze -
gét. A ki ál lí tó az AM köny vet az iga zo lás ki adá sá val egy -
ide jû leg vissza ad ja a mun ka vál la ló nak, és ké rel mé re új
köny vet ál lít ki.

(9) Az ál lam i adó ha tó ság a (8) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott, a ki ál lí tó ál tal be je len tett ada to kat éven te a tárgy évet
kö ve tõ év au gusz tus 31-éig – elsõ al ka lom mal a 2007. évre 
vo nat ko zó an, 2008. au gusz tus 31-éig – elekt ro ni kus úton
hi va tal ból adja át az egész ség biz to sí tá si szerv, to váb bá
a Nyug díj biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs nyug díj biz -
to sí tá si szerv és a ma gánnyug díj pénz tá rak ré szé re.”

16.  § Az Alk. tv. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A kincs tár ezen összeg bõl a ki zá ró lag a tár sa da lom biz -
to sí tá si nyug díj ha tá lya alá tar to zó al kal mi mun ka vál laló
ese tén 67 szá za lé kot a Nyug díj biz to sí tá si Alap nak, a ma -
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gánnyug díj pénz tá ri tag ese tén 45 szá za lé kot a Nyug díj biz -
to sí tá si Alap nak, 22 szá za lé kot – az ál lam i adó ha tó ság
 által meg je lölt – ma gánnyug díj pénz tár nak, 23 szá za lé kot
az Egész ség biz to sí tá si Alap nak, 10 szá za lé kot a Mun ka -
erõ pi a ci Alap nak utal át.”

A közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól  szóló

2004. évi CXL. tör vény módosítása

17.  § A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
 általános sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 14.  §
(1) be kez dé se c) pont já nak be ve ze tõ szö veg ré sze he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Tör vé ny e tör vény ren del ke zé se i tõl el té rõ sza bá lyo kat
ál la pít hat meg:]

„c) a tár sa da lom biz to sí tá s pénz be li el lá tá sa i val kap cso -
la tos el já rá sok ban”

Hatályba léptetõ és záró rendelkezések

18.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé te lek kel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 1–3.  §-a, 9.  §-a és 14.  §-a 2008. ja nu ár
1-jén lép ha tály ba.

19.  § (1) Azon sze mé lyek ese tén, akik elõ re ho zott,
csök ken tett össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra 2009.
ja nu ár 1-je, illetve 2012. ja nu ár 1-je elõtt jo go sult sá got
sze rez tek, e jo go sult sá gu kat bár mi kor ér vé nye sít he tik,
 tekintet nél kül arra, hogy az elõ re ho zott öreg sé gi nyug dí -
jat mi kor, illetve mi lyen idõ pont tól kez dõ dõ en ál la pít ják
meg. Az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj össze gét azon ren -
del ke zé sek sze rint kell meg ál la pí ta ni, ame lyek arra az idõ -
pont ra al kal ma zan dó ak, amely tõl kez dõ dõ en az elõre -
hozott öreg sé gi nyug dí jat meg ál la pít ják.

(2) Azon sze mé lyek ese tén, akik a kor en ged mé nyes
nyug díj ra vo nat ko zó meg ál la po dást a mun kál ta tó val
2006. de cem ber 31-éig meg kö töt ték, az elõ re ho zott, csök -
ken tett össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra való jo go -
sult ság meg ál la pí tá sá ra az elõ re ho zott, csök ken tett össze -
gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra vo nat ko zó, 2006. de -
cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

(3) Azon sze mé lyek ese tén,
a) akik a pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog -

lal koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény
(a továb biak ban: Péptv.) ren del ke zé sei alap ján leg ké sõbb
2006. de cem ber 31-én be lép tek a pré mi um évek prog ram -
ba, és mun ka vég zés re irá nyuló jog vi szo nyu kat ezzel
össze füg gés ben ha tá ro zott ide jû vé mó do sí tot ták, valamint

b) akik nek e tör vény ren del ke zé sei alap ján elõ re ho zott
öreg sé gi nyug díj ra való jo go sult sá guk meg szer zé sé nek
idõ pont ja ké sõb bi, mint az a) pont ban em lí tett ki ne ve -

zés-mó do sí tás ban sze rep lõ, a mun ka vég zés re irá nyuló
jog vi szony meg szû né sé re meg ha tá ro zott idõ pont,
mun ka vég zés re irá nyuló jog vi szo nyuk meg szû né se idõ -
pont já nak – a ki ne ve zés-mó do sí tás ban fog lal tak tól elté -
rõen – az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra való jogosult -
ságuk meg szer zé sé nek idõ pont ját kell te kin te ni. Ez a ren -
del ke zés nem zár ja ki, hogy a mun ka vég zés re irá nyuló
jog vi szony ezen idõ pont elõtt va la mely, a Péptv.-ben sza -
bá lyo zott ok ból meg szûn jön.

(4) A Tny.
a) 12.  §-a (1) be kez dé sé nek – e tör vény 20.  §-ának

(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – ren del ke zé se it,
b) 13.  §-ának – e tör vény 3.  §-ával meg ál la pí tott – ren -

del ke zé se it
a 2007. de cem ber 31-ét kö ve tõ idõ pont tól meg ál la pí tás ra
ke rü lõ nyug el lá tá sok ki szá mí tá sa so rán kell al kal maz ni.

(5) Aki 2007. de cem ber 31-én a Tny. – e tör vény
9.  §-ával meg ál la pí tott – 83/B.  §-a (1) be kez dé sé nek
a)–e) pont ja sze rin ti el lá tás ban ré sze sül, a sa ját jogú nyug -
el lá tá sá nak szü ne tel te té sé re a 2009. de cem ber 31-e után
vég zett jö ve de lem szer zõ te vé keny ség idõ tar ta má ra kö te -
les.

20.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti

a) a Tny.
aa) 83.  §-ának (3) be kez dé se,
ab) 95.  §-a (5) be kez dé sé nek ba) al pont já ban „– a Ket.

114.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ra is fi gye -
lem mel” szö veg rész;

b) az Alk. tv.
ba) 5.  §-a (7) be kez dé sé nek ötö dik mon da ta,
bb) 5.  §-ának (10) be kez dé se.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Tny.
a) 11.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „9.  § (1)–(2) be kez dé -

sé ben” szö veg rész he lyé be a „9.  §-ban” szö veg rész,
b) 11/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „9.  § (1)–(2) be kez -

dés ben” szö veg rész he lyé be a „9.  §-ban” szö veg rész,
c) 55.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „há rom hó na pon

 belül” szö veg rész he lyé be az „egy hó na pon be lül” szö veg -
rész,

d) 91.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az e tör vény ben meg -
ha tá ro zott” szö veg rész he lyé be „a nyug díj biz to sí tá si igaz -
ga tá si szerv ré szé re tör té nõ, jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott” szö veg rész
lép.

(3) 2008. ja nu ár 1-jén a Tny. 12.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben az „1,5-1,5 szá za lék” szö veg rész he lyé be a „2-2 szá za -
lék” szö veg rész lép.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Tny.
22.  §-a (1) be kez dé sé nek – a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo -
ciá lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 2005. évi CLXX. tör vény 63.  §-ának (1) be kez dé -
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sé vel meg ál la pí tott – g) pont já nak je lö lé se h) pont ra vál -
tozik.

(5) Az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi LXI. tör vény 166.  §-ának (1)–(2) bekez -
dése és 245.  §-ának (1) be kez dé se nem lép ha tály ba.

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

2006. évi CVII.
tör vény

a géntechnológiai tevékenységrõl  szóló
1998. évi XXVII. tör vény módosításáról*

1.  § A gén tech no ló gi ai te vé keny ség rõl  szóló 1998. évi
XXVII. tör vény (a továb biak ban: Gtv.) pre am bu lu ma he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Fel is mer ve az em ber i kör nye ze tet be fo lyá so ló gén -
tech no ló gi ai be avat ko zá sok ban és a gén tech no ló gi á val
mó do sí tott szer ve ze tek ben rej lõ le he tõ sé ge ket és koc ká za -
to kat, a ter mé sze t egyen sú lyá nak meg õr zé se, az em ber i
egész ség meg vé dé se, a tu do má nyos és a gaz da sá gi fej lõ -
dés biz to sí tá sa, valamint az 1995. évi LXXXI. tör vénnyel
ki hir de tett Bi o ló gi ai Sok fé le ség Egyez mény és a 2004. évi 
CIX. tör vénnyel ki hir de tett, a bi o ló gi ai biz ton ság ról  szóló, 
Na i ro bi ban, 2000. má jus 24-én alá írt Car ta ge na Jegy zõ -
könyv ren del ke zé se i nek ér vé nye sí té se ér de ké ben az Or -
szág gyû lés a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:”

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

„(1) A tör vény ha tá lya
a) a ter mé sze tes szer ve ze tek gén tech no ló gi á val való

mó do sí tá sá ra,
b) gén tech no ló gi ai mó do sí tást vég zõ lé te sít mény lét re -

ho zá sá ra,
c) a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek és az

azok ból elõ ál lí tott ter mé kek
1. zárt rend szer ben tör té nõ fel hasz ná lá sá ra,
2. nem for ga lom ba ho za ta li célú ki bo csá tá sá ra,
3. for ga lom ba ho za ta lá ra,
4. ár tal mat la ní tá sá ra,
5. az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség tag or szá ga in kí vü li

or szág ból (a továb biak ban: har ma dik or szág) tör -
té nõ be ho za ta lá ra (a továb biak ban: be ho za tal),

6. har ma dik or szág ba tör té nõ ki vi te lé re (a továb -
biak ban: ki vi tel),

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. no vem ber 27-i ülés nap ján fo -
gadta el.

7. az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség tag or szá gai kö zöt ti
szál lí tá sá ra (a továb biak ban: szál lí tás),

[a továb biak ban a), b) és c) együtt: gén tech no ló gi ai te vé -
keny ség], valamint

d) a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek és a ha -
gyo má nyos mó don, valamint az öko ló gi ai gaz dál ko dás sal
ter mesz tett nö vé nyek adott tér ség ben egy más mel lett foly -
ta tott ter mesz té sé re (a továb biak ban: egy más mel let ti ter -
mesz tés)
ter jed ki.”

3.  § (1) A Gtv. 2.  §-ának g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„g) gén tech no ló gi ai mó do sí tás: olyan kü lön jog sza -

bály ban meg ha tá ro zott el já rás, amely a gént vagy annak
bár mely ré szét ki eme li a sejt bõl és át ül te ti egy má sik sejt -
be, vagy szin te ti kus gé ne ket vagy gén sza ka szo kat visz be
va la mely ter mé sze tes szer ve zet be, ami ál tal a be fo ga dó
gén ál lo má nya meg vál to zik;”

(2) A Gtv. 2.  §-ának i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„i) nem for ga lom ba ho za ta li célú ki bo csá tás: min den

ki bo csá tás a for ga lom ba ho za tal ki vé te lé vel;”

(3) A Gtv. 2.  §-ának k) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„k) for ga lom ba ho za tal: olyan ki bo csá tás, amely nek so -

rán a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek, illetve az
azok ból elõ ál lí tott ter mé kek a fel dol go zók hoz, a vi szont -
el adók hoz, a fo gyasz tók hoz vagy az egyéb fel hasz ná lók -
hoz bár mi lyen mó don el jut nak;”

(4) A Gtv. 2.  §-a a kö vet ke zõ q) és r) pont tal egé szül ki:
[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„q) puf fer zó na: az a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott 

biz ton sá gi tá vol ság, amely bár mely irá nyú fi zi kai ke ve re -
dés, pol len szennye zés, ár va ke lés bõl szár ma zó ide gen be -
por zás, el sod ró dás és egyéb szennye zés meg aka dá lyo zá -
sá ra szol gál és el vá laszt ja a gén tech no ló gi á val mó do sí tott
szer ve ze tek kel hasz no sí tott te rü le te ket a ha gyo má nyos
ter mesz tés sel, az öko ló gi ai gaz dál ko dás sal hasz no sí tott és
a ter mé szet vé del mi te rü le tek tõl;

r) me ne dék zó na: az adott gén tech no ló gi á val mó do sí -
tott nö vény faj tá val azo nos, illetve izo ge ni kus nem gén -
tech no ló gi á val mó do sí tott nö vénnyel be ve tett te rü let a
puf fer zó nán be lül.”

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

„(1) A gén tech no ló gi ai te vé keny sé gek vég zé sé hez – a
13.  § (1) be kez dé sé ben és a 15.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
ki vé tel lel – en ge dély szük sé ges.”
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5.  § A Gtv. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) Gén tech no ló gi ai te vé keny ség vég zé sét a Gén -

tech no ló gi ai El já rá so kat Vé le mé nye zõ Bi zott ság (a továb -
biak ban: Gén tech no ló gi ai Bi zott ság) vé le mé nye alap ján

a) hu mán-egész ség ügyi, hu mán gyógy szer gyár tá si
célú fel hasz ná lás, az em ber i test tel köz vet le nül érint ke zõ
ve gyi anya gok ese tén az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tó ság,

b) a me zõ gaz da ság és az élel mi szer ipar te rü le tén (be le -
ért ve az élel mi szer elõ ál lí tás ban al kal ma zott tech no ló gi ai
se géd anya go kat is), illetve egyéb ipar i célú fel hasz ná lás
ese tén a Kor mány ren de le té ben meg ha tá ro zott ha tó ság
(a továb biak ban a) és b) pont együtt: gén tech no ló gi ai ha -
tó ság) en ge dé lye zi, amennyi ben az en ge dé lye zés nem ze ti
ha tás kör be tar to zik.

(2) A kö zös sé gi ha tás kör be tar to zó en ge dé lye zé si el já -
rá sok ban a nem ze ti ha tó sá gi fel ada to kat a gén tech no ló gi ai
ha tó sá gok lát ják el az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szak te rü le tek sze rint, amely nek so rán – az ad mi niszt ra tív
fel ada to kat ki vé ve – egyez tet nek

a) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel, to váb bá
b) az élel mi sze rek és ta kar má nyok ese té ben az egész -

ség ügyi mi nisz ter rel és az élel mi szer- és ta kar mány biz ton -
ság te rü le tén szak mai dön tés-elõ ké szí tõ, vé le mé nye zõ, ja -
vas lat te võ, in for má ci ós, ko or di ná ló, az Euró pai Unió köz -
pon ti szer ve i vel és a tag ál la mok élel mi szer-biz ton sá gi
szer ve i vel kap cso la tot tar tó szer ve zet tel is.

(3) Az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott ha tó ság, illetve in té zet az (1) be kez dés
b) pont já ban, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ál -
tal kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tó ság az (1) be -
kez dés a) és b) pont ja i ban meg ha tá ro zott szak te rü le te ken
tör té nõ en ge dé lye zés so rán szak ha tó ság ként jár el.”

6.  § (1) A Gtv. 5.  §-ának (3) és (4) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A Gén tech no ló gi ai Bi zott ság tag jai a mi nisz té ri u -
mok kal köz szol gá la ti jog vi szony ban lévõ sze mé lyek nem
le het nek. A Gén tech no ló gi ai Bi zott ság tag jai gén tech no -
ló gi ai te vé keny ség ben anya gi lag sem köz vet le nül, sem
köz vet ve nem le het nek ér de kel tek. A ta gok a Gén tech no -
ló gi ai Bi zott ság mun ká já ban való rész vé tel elõtt össze fér -
he tet len sé gi nyi lat ko za tot tesz nek, amely a géntechnoló -
giai ha tó ság hon lap ján köz zé té tel re ke rül.

(4) A Gén tech no ló gi ai Bi zott ság ba a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia a ge ne ti ka, a kör nye zet tu do má nyok, az or -
vos tu do má nyok, az ag rár tu do má nyok, a jog tu do má nyok
és a gaz da ság tu do má nyok te rü le té rõl egy-egy, össze sen
hat, a mi nisz te rek ön ál ló an egy-egy, a kör nye zet vé del mi
cél lal be jegy zett tár sa dal mi szer ve ze tek kö zö sen négy, az
egész ség vé del mi és a fo gyasz tó vé del mi cél lal be jegy zett
tár sa dal mi szer ve ze tek kö zö sen egy-egy kép vi se lõt kül de -
nek. A Gén tech no ló gi ai Bi zott ság tag ja i nak meg bí za tá sa
négy évre szól, ezt köve tõen a kül dõ in téz mény, mi nisz té -
rium, illetve szer ve zet új ta got je löl, illetve vá laszt. A ta -
gok meg bí za tá sa egy al ka lom mal, szin tén négy éves idõ -

tar tam ra meg hosszab bít ha tó. A kül dõ in téz mény, mi nisz -
té rium, illetve szer ve zet új tag je lö lé se, illetve vá lasz tá sa
út ján, rész le tes szak mai in dok lás mel lett kez de mé nyez he ti 
az ál ta la je lölt, illetve vá lasz tott tag vissza hí vá sát a Gén -
tech no ló gi ai Bi zott ság ból.”

(2) A Gtv. 5.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A Gén tech no ló gi ai Bi zott ság a tag jai kö zül tit kos
sza va zás sal, egy sze rû szó több ség gel el nö köt vá laszt. Az
el nök meg bí za tá sa két évre szól. A bi zott ság mun ká ját a
ta gok kö zül vá lasz tott tit kár se gí ti. Az el nö ki és a tit ká ri
tiszt sé gek be töl té sé nek idõ tar ta ma nem ha lad hat ja meg a
négy évet.”

7.  § (1) A Gtv. 6.  §-át meg elõ zõ „En ge dé lye zé si díj, en -
ge dély ér vé nyes sé ge” al cím he lyé be „Az en ge dé lye zés ál -
ta lá nos sza bá lyai” al cím lép.

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

„(2) A gén tech no ló gi ai ha tó ság a 3.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti en ge dé lye ket – amennyi ben kü lön jog sza bály más -
ként nem ren del ke zik – a gén tech no ló gi ai te vé keny ség jel -
le gé re és cél já ra te kin tet tel meg ha tá ro zott ér vé nyes sé gi
idõ tar tam ra, de leg fel jebb 10 évre adja ki, adott te vé keny -
sé gen be lül azo nos szem pon tok alap ján.”

8.  § A Gtv. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) Amennyi ben a hasz no sí tó az en ge dély ér vé -

nyes sé gi idõ tar ta má nak le tel te után is foly tat ni kí ván ja a
gén tech no ló gi ai te vé keny sé get,

a) nem for ga lom ba ho za ta li célú ki bo csá tás ra vonat -
kozó en ge dély ese té ben az ér vé nyes sé gi idõ tar tam le tel te
elõtt leg ké sõbb 120 nap pal,

b) for ga lom ba ho za tal ra vo nat ko zó en ge dély ese té ben az
ér vé nyes sé gi idõ tar tam le tel te elõtt leg ké sõbb 270 nap pal
ké rel met kö te les be nyúj ta ni a gén tech no ló gi ai ha tó ság hoz
az en ge dély meg újí tá sa iránt.

(2) Az en ge dély meg újí tá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sá ra
egye bek ben az en ge dély ki adá sá nak sza bá lya it kell al kal -
maz ni.

(3) A 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti en ge dély irán ti ké re -
lem, valamint az en ge dély meg újí tá sa irán ti ké re lem be -
nyúj tá sa kor kü lön jog sza bály ban elõ írt díj fi ze ten dõ, ame -
lyet az en ge délyt ki adó gén tech no ló gi ai ha tó ság a tör vény -
ben és egyéb jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott fel ada ta i val
kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé gei fe de zé sé re hasz nál hat
fel.

(4) Nem ad ha tó en ge dély olyan gén tech no ló gi á val mó -
do sí tott szer ve zet nem for ga lom ba ho za ta li célú ki bo csá tá -
sá ra és for ga lom ba ho za ta lá ra, amely hu mán- vagy ál -
lat-egész ség ügyi ke ze lés re hasz nált an ti bi o ti ku mok kal
szem be ni re zisz ten ci át hor do zó gé ne ket tar tal maz, és
amely koc ká za tot je lent het az em ber i egész ség re és a kör -
nye zet re. A for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett, koc ká za -
tot je len tõ an ti bi o ti ku mok kal szem be ni re zisz ten ci át hor -
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do zó gé ne ket tar tal ma zó gén tech no ló gi á val mó do sí tott
szer ve ze te ket 2004. de cem ber 31-ig, a nem for ga lom ba
ho za ta li célú ki bo csá tás ra en ge dé lye zett, koc ká za tot je len -
tõ an ti bi o ti ku mok kal szem be ni re zisz ten ci át hor do zó gé -
ne ket tar tal ma zó gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze -
te ket pe dig 2008. de cem ber 31-ig ki kell von ni a for ga lom -
ból, a kü lön jog sza bá lyok ban elõ írt mó don.

(5) A gén tech no ló gi ai, valamint az el len õr zés re jo go sult 
ha tó sá gok kö te le sek gon dos kod ni ar ról, hogy a gén tech -
no ló gi ai te vé keny ség vég zé sé re a jog sza bá lyok ban és az
en ge dé lyek ben fog lal tak be tar tá sá val ke rül hes sen sor.”

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

„(1) Az en ge dély irán ti ké rel me ket – a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott do ku men tá ci ó val együtt – a gén -
tech no ló gi ai ha tó ság hoz kell be nyúj ta ni. A géntechnoló -
giai ha tó ság

a) a ké re lem meg ér ke zé sét vissza iga zol ja a ké rel me zõ -
nek,

b) 8 na pon be lül meg vizs gál ja, hogy a ké re lem for ma i -
lag és tar tal mi lag ele get tesz-e e tör vény és a kü lön jog sza -
bály elõ írásainak,

c) ha a ké re lem nem tesz ele get a vo nat ko zó jog sza bá -
lyi elõ írásoknak, ér te sí ti a ké rel me zõt és a ké rel met hi ány -
pót lás ra vissza kül di, a ké re lem el bí rá lá sá hoz szük sé ges to -
váb bi in for má ci ók be ké ré se kor annak okát is meg je löl ve,

d) ha a ké re lem ele get tesz a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ -
írásoknak, ak kor azt – a 15.  § (2) be kez dé se sze rin ti szál lí -
tá si en ge dély irán ti ké re lem ki vé te lé vel – a Gén tech no ló -
gi ai Bi zott ság nak meg kül di.”

(2) A Gtv. 8.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A Gén tech no ló gi ai Bi zott ság a ké re lem re vo nat ko -

zó vé le mé nyét a gén tech no ló gi ai ha tó ság nak a ké re lem
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül meg kül di.”

10.  § A Gtv. 9.  §-ának (4)–(6) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A gén tech no ló gi ai ha tó ság az en ge dély ter ve ze tét
– az üz le ti ti tok, a szer zõi jog és a faj ta ol ta lom kö ré be esõ
ada tok ki vé te lé vel – tár sa dal mi kon zul tá ció ér de ké ben hi -
va ta los lap já ban és hon lap ján köz zé te szi. Az en ge dély ter -
ve ze té re annak a hi va ta los lap ban való köz zé té te lé tõl szá -
mí tott 15 na pon be lül a gén tech no ló gi ai ha tó ság nál ész re -
vé telt le het ten ni, ame lyet a gén tech no ló gi ai ha tó ság vé le -
mé nye zés cél já ból meg küld a Gén tech no ló gi ai Bi zott ság -
nak. Az ész re vé telt annak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 10 na -
pon be lül a Gén tech no ló gi ai Bi zott ság meg vizs gál ja, és
vé le mé nyét a gén tech no ló gi ai ha tó ság nak meg kül di.
A gén tech no ló gi ai ha tó ság a Gén tech no ló gi ai Bi zott ság
vé le mé nye alap ján a vé le mény be ér ke zé sé tõl szá mí tott
5 na pon be lül az en ge dély ter ve ze tét vég le ge sí ti, meg vál -
toz tat ja vagy a ké rel met el uta sít ja.

(5) Az el já rá si ha tár idõ szá mí tá sa kor nem kell figye -
lembe ven ni azt az idõ tar ta mot, amely alatt a gén tech no ló -

gi ai ha tó ság a tár sa dal mi kon zul tá ci ót le foly tat ja. A tár sa -
dal mi kon zul tá ció idõ tar ta ma leg fel jebb 30 nap le het.

(6) A ter mé sze tes szer ve zet gén tech no ló gi ai mó do sí tá -
sá ra, illetve gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek és
az azok ból elõ ál lí tott ter mé kek zárt rend szer ben való fel -
hasz ná lá sá ra vo nat ko zó en ge délyt – az üz le ti ti tok, a szer -
zõi jog és a faj ta ol ta lom kö ré be esõ ada tok ki vé te lé vel – a
gén tech no ló gi ai mó do sí tást vég zõ, illetve a fel hasz ná ló
ne vé nek, az en ge dély szá má nak, a gén tech no ló gi ai mó do -
sí tás, valamint a fel hasz ná lás tár gyá nak, a gén tech no ló gi ai 
mó do sí tás nál al kal ma zott gé nek és a gén tech no ló gi ai mó -
do sí tás ered mé nyé nek a tár sa da lom szá má ra való hasz na
és a le het sé ges koc ká za tok meg je lö lé sé vel a gén tech no ló -
gi ai ha tó ság hi va ta los lap já ban és hon lap ján köz zé te szi.”

11.  § A Gtv. a kö vet ke zõ al cím mel és 10/A.  §-sal egé -
szül ki:

„A nem forgalomba hozatali célú kibocsátás
engedélyezésének különös szabályai

10/A.  § (1) A gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek 
és az azok ból elõ ál lí tott ter mé kek nem for ga lom ba ho za ta -
li célú ki bo csá tá sá ra vo nat ko zó en ge dély meg adá sá ról
vagy el uta sí tá sá ról a ké re lem meg ér ke zé sé tõl szá mí tott
90 na pon be lül a gén tech no ló gi ai ha tó ság a 9.  § (4) be kez -
dé se sze rin ti el já rás le foly ta tá sát köve tõen ha tá ro za tot
hoz.

(2) Az el já rá si ha tár idõ szá mí tá sa kor nem kell figye -
lembe ven ni azt az idõ tar ta mot, amely alatt a gén tech no ló -
gi ai ha tó ság a tár sa dal mi kon zul tá ci ót le foly tat ja. A tár sa -
dal mi kon zul tá ció idõ tar ta ma leg fel jebb 30 nap le het.

(3) A gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek és az
azok ból elõ ál lí tott ter mé kek nem for ga lom ba ho za ta li célú 
ki bo csá tá sá ra vo nat ko zó en ge délyt – az üz le ti ti tok, a szer -
zõi jog és a faj ta ol ta lom kö ré be esõ ada tok ki vé te lé vel – a
gén tech no ló gi ai ha tó ság hi va ta los lap já ban és hon lap ján a
ki bo csá tó ne vé nek, az en ge dély szá má nak, a ki bo csá tás
tár gyá nak és a gén tech no ló gi á val mó do sí tott tu laj don ság
meg je lö lé sé vel köz zé te szi.

(4) A hasz no sí tó csak ér vé nyes en ge dély bir to ká ban vé -
gez het nem for ga lom ba ho za ta li célú ki bo csá tást.”

12.  § A Gtv. 11.  §-át meg elõ zõ al cím és a 11.  § he lyé be a 
kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„A nem forgalomba hozatali célú kibocsátás
felülvizsgálata

11.  § (1) A hasz no sí tó nak a nem for ga lom ba ho za ta li
célú ki bo csá tá si en ge dély ér vé nyes sé gi idõ tar ta ma alatt
min den év ben leg ké sõbb a ki bo csá tás be fe je zé sét – gén -
tech no ló gi á val mó do sí tott ma ga sabb ren dû nö vé nyek ese -
tén a be ta ka rí tást – kö ve tõ 30. na pig je len tést (a továb biak -
ban: éves je len tés) kell be nyúj ta nia a gén tech no ló gi ai ha -
tó ság hoz a kü lön jog sza bály sze rin ti for má ban, a kü lön
jog sza bály ban és az en ge dély ben meg ha tá ro zott tar ta lom -
mal. Amennyi ben a hasz no sí tó az en ge dé lye zett te vé keny -
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sé get a kö vet ke zõ év ben nem kí ván ja foly tat ni, az éves je -
len tés hez mel lé kel nie kell egy er rõl  szóló nyi lat ko za tot,
valamint in for má ci ót kell szol gál tat nia a gén tech no ló gi ai
ha tó ság ré szé re ar ról, hogy az en ge dé lye zett te vé keny ség -
gel vég le ge sen fel hagy, vagy az en ge dély ér vé nyes sé gi
ide jén be lül egy meg ha tá ro zott ké sõb bi idõ pont ban kí ván -
ja azt foly tat ni. Ez utób bi eset ben a hasz no sí tó nak a ki bo -
csá tás foly ta tá sá ról annak meg kez dé se elõtt 30 nap pal tá -
jé koz tat nia kell a gén tech no ló gi ai ha tó sá got.

(2) A gén tech no ló gi ai ha tó ság az éves je len tés alap ján a
nem for ga lom ba ho za ta li célú ki bo csá tást fe lül vizs gál ja,
amely nek so rán figye lembe ve szi az el len õr zés re jo go sult
ha tó ság ál tal a te rü le ti be já rás ról év köz ben meg kül dött el -
len õr zé si jegy zõ köny ve ket is.

(3) A gén tech no ló gi ai ha tó ság az éves je len tést, illetve
az (1) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot vé le mé nye zés cél já -
ból meg kül di a Gén tech no ló gi ai Bi zott ság nak és az en ge -
dé lye zé si el já rás ba be vont szak ha tó ság nak. A Gén tech no -
ló gi ai Bi zott ság a je len tés sel kap cso la tos vé le mé nyét,
valamint az en ge dély eset le ges mó do sí tá sá ra vagy vissza -
vo ná sá ra vo nat ko zó vé le mé nyét a je len tés kéz hez vé te lé tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül a gén tech no ló gi ai ha tó ság nak
meg kül di.

(4) Ha a fe lül vizs gá lat az zal az ered ménnyel zá rul, hogy 
az en ge dély meg adá sa kor figye lembe vett fel té te lek,
illetve kö rül mé nyek meg vál toz tak, a gén tech no ló gi ai ha -
tó ság a Gén tech no ló gi ai Bi zott ság vé le mé nyé nek be szer -
zé sét köve tõen az en ge délyt mó do sít ja. Ha azon ban a meg -
vál to zott fel té te lek, illetve kö rül mé nyek foly tán az en ge -
dély meg adá sá nak fel té te lei már nem áll nak fenn vagy a
ki bo csá tás nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
illetve nem tesz ele get az en ge dély ben fog lal tak nak, a gén -
tech no ló gi ai ha tó ság a Gén tech no ló gi ai Bi zott ság vé le mé -
nyé nek be szer zé sét köve tõen az en ge délyt vissza von ja.”

13.  § A Gtv. a kö vet ke zõ al cí mek kel és
11/A–11/C.  §-sal egé szül ki:

„A forgalomba hozatal különös szabályai

11/A.  § (1) Gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve zet nek
vagy szer ve ze tek kom bi ná ci ó já nak akár ter mék ként, akár
ter mé kek ben az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség te rü le tén elsõ
al ka lom mal tör té nõ for ga lom ba ho za ta la en ge dély kö te les,
ezt köve tõen az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség te rü le tén – a
11/B.  §-ban fog lalt ki vé tel lel – sza ba don for ga lom ba hoz -
ha tó.

(2) A for ga lom ba ho za tal en ge dé lye zé se so rán a 10/A.  § 
(3) és (4) be kez dé se i ben fog lal ta kat al kal maz ni kell az zal,
hogy a nem for ga lom ba ho za ta li célú ki bo csá tás he lyett
for ga lom ba ho za tal ér ten dõ.

(3) Az élel mi szer ként vagy ta kar mány ként fel hasz nál -
ha tó gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek, a gén tech -
no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tet tar tal ma zó vagy ab ból
álló, illetve ab ból elõ ál lí tott élel mi sze rek és ta kar má nyok
for ga lom ba ho za ta lá nak en ge dé lye zé sé re a kü lön jog sza -
bá lyok ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(4) A gén tech no ló gi ai, illetve az el len õr zés re jo go sult
ha tó ság az (1) be kez dés sze rin ti for ga lom ba ho za ta li en ge -
déllyel (a továb biak ban: for ga lom ba ho za ta li en ge dély)
ren del ke zõ gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek te -
kin te té ben ellen õr zi a kü lön jog sza bály ban fog lalt nyo mon 
kö vet he tõ ség re vo nat ko zó elõ írásoknak a for ga lom ba ho -
za tal so rán tör té nõ be tar tá sát.

Védzáradéki eljárás

11/B.  § (1) Ha a gén tech no ló gi ai ha tó ság nak egy for ga -
lom ba ho za ta li en ge déllyel ren del ke zõ és ter mék ként vagy 
ter mé kek ben meg je le nõ gén tech no ló gi á val mó do sí tott
szer ve zet vo nat ko zá sá ban olyan, a for ga lom ba ho za ta li
en ge dély meg adá sa óta is mert té vált új vagy to váb bi tu do -
má nyos is me ret jut a tu do má sá ra, amely a kör nye ze ti koc -
ká zat ér té ke lés vagy is mé telt vizs gá lat ré vén ren del ke zés re 
álló in for má ci ót be fo lyá sol ja, hi va tal ból in dí tott el já rás -
ban meg vizs gál ja, hogy a ter mék ként vagy ter mé kek ben
meg je le nõ gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve zet je lent -
het-e az em ber i egész ség re vagy a kör nye zet re a kü lön jog -
sza bály sze rin ti koc ká za tot (a továb biak ban: koc ká zat).
Az el já rás meg in dí tá sá ról a gén tech no ló gi ai ha tó ság a hi -
va ta los lap já ban és a hon lap ján köz le ményt je len tet meg.

(2) Amennyi ben a gén tech no ló gi ai ha tó ság meg ál la pít -
ja, hogy a ter mék ként vagy ter mé kek ben meg je le nõ gén -
tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve zet az em ber i egész ség re
vagy a kör nye zet re fel té te lez he tõ en koc ká za tot je len t, a
szak ha tó sá gok be vo ná sá val ha tá ro za tot hoz ezen ter mé -
kek Ma gyar or szá gon tör té nõ for gal ma zá sá nak, illetve fel -
hasz ná lá sá nak a véd zá ra dé ki el já rás idõ tar ta má ra  szóló
kor lá to zá sá ról vagy ti lal má ról. Amennyi ben a le het sé ges
koc ká zat sú lya in do kol ja, a gén tech no ló gi ai ha tó ság a véd -
zá ra dé ki el já rás idõ tar ta má ra biz ton sá gi in téz ke dés ként a
ter mé kek tá ro lás so rán való el kü lö ní té sét, be ho za ta lá nak
vagy ki vi te lé nek ti lal mát, for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sát
és a nö vény ál lo mány meg sem mi sí té sét is elõ ír hat ja.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat
a) az el já ró ha tó ság meg ne ve zé sét, az ügy szá mát és

ügy in té zõ jé nek ne vét,
b) a dön tés sel érin tett ter mék kört, illetve sze mé lyi kört,
c) az ügy tár gyá nak meg je lö lé sét,
d) a ren del ke zõ rész ben

1. a ha tó ság dön té sét, a biz ton sá gi in téz ke dé se ket,
to váb bá a ke re set in dí tás le he tõ sé gé rõl való tá jé -
koz ta tást,

2. a szak ha tó ság meg ne ve zé sét és ál lás fog la lá sát,
3. a kö te le zett ség tel je sí té sé nek ha tár nap ját vagy

ha tár ide jét és az ön kén tes tel je sí tés el ma ra dá sá -
nak jog kö vet kez mé nye it,

e) az in do ko lás ban
1. azo kat a jog sza bály he lye ket és in do ko kat, ame -

lyek alap ján a ha tó ság a ha tá ro za tot hoz ta,
2. a ha tó ság ha tás kö rét és ille té kességét meg ál la pí tó 

jog sza bály ra tör té nõ uta lást,
f) a dön tés ho za tal he lyét és ide jét, a dön tés ki ad má nyo -

zó já nak a ne vét, hi va ta li be osz tá sát,
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g) a dön tés ki ad má nyo zó já nak alá írá sát és a ha tó ság
bé lyeg zõ le nyo ma tát

tar tal maz za.

(4) A ha tá ro za tot a gén tech no ló gi ai ha tó ság hir det mé -
nyi úton köz li, to váb bá ha tá ro za tá ról kö te les a nyil vá nos -
sá got hi va ta los lap já ban és hon lap ján köz le mény ben tá jé -
koz tat ni. A ha tá ro zat ellen fel leb be zés nek nincs he lye. A
ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta bí ró sá gi úton le het sé ges.

(5) A gén tech no ló gi ai ha tó ság a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott kap cso lat tar tón ke resz tül ha la dék ta la nul
ér te sí ti az Euró pai Bi zott sá got és a töb bi tag ál la mot a
(2) be kez dés sze rin ti dön té sé rõl, illetve in téz ke dé sek rõl,
to váb bá a fel té te le zett koc ká za tok ról, meg in do kol va azo -
kat, mel lé kel ve a kör nye ze ti koc ká zat ér té ke lés fe lül vizs -
gá la tát, rá mu tat va arra, hogy mi ért és ho gyan kel le ne mó -
do sí ta ni az en ge dély fel té te le it vagy vissza von ni az en ge -
délyt, valamint azt az új vagy to váb bi in for má ci ót, amely re 
ha tá ro za tát ala poz ta.

(6) Ha a gén tech no ló gi ai ha tó ság mó do sít ja vagy meg -
szün te ti a (2) be kez dés sze rin ti kor lá to zást, ti lal mat, illetve 
biz ton sá gi in téz ke dést, úgy az er rõl  szóló ha tá ro zat köz lé -
sé nek mód já ra, a jog or vos lat ra és a nyil vá nos ság tá jé koz -
ta tá sá ra a (4) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zan dók.

Növényfajták állami elismerése és állatfajták
fajtaelismerése

11/C.  § (1) A gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vény faj -
ták ál lam i el is me ré se, valamint a gén tech no ló gi á val mó -
do sí tott ál lat faj ták faj ta el is me ré se so rán a kü lön jog sza bá -
lyok elõ írásait e §-ban fog lal tak kal együtt kell al kal maz ni.

(2) A gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vény faj ták ese -
tén az ál lam i el is me rés hez szük sé ges kí sér le ti vizs gá la tok
csak az után kezd he tõk meg, ha az ál lam i el is me rés be je -
len tõ je be nyúj tot ta a gén tech no ló gi ai ha tó ság nem for ga -
lom ba ho za ta li célú ki bo csá tá si en ge dé lyét. A gén tech no -
ló gi ai ha tó ság a nem for ga lom ba ho za ta li célú ki bo csá tá si
en ge dély ben elõ ír hat ja, hogy a hasz no sí tó nak a kí sér le ti
vizs gá la tok kal egy ide jû leg kör nye ze ti ha tás vizs gá la tot
kell vé gez nie.

(3) Az ál lam i el is me rés re be je len tett gén tech no ló gi á val
mó do sí tott nö vény faj ta faj ta vizs gá la tá nak ered mé nye it a
nö vény faj ták ál lam i el is me ré sét vég zõ ha tó ság ak kor ter -
jeszt he ti a Faj ta mi nõ sí tõ Bi zott ság elé, ha a gén tech no ló -
gi á val mó do sí tott szer ve zet for ga lom ba ho za ta li en ge -
déllyel ren del ke zik és azt a be je len tõ a nö vény faj ták ál lam i 
el is me ré sét vég zõ ha tó ság hoz be nyúj tot ta.

(4) A gén tech no ló gi á val mó do sí tott ál lat faj ták faj ta el is -
me ré si el já rá sá nak fel té te le, hogy a faj ta el is me rést kérõ a
for ga lom ba ho za ta li en ge délyt az ál lat faj ták faj ta el is me ré -
sét vég zõ ha tó ság hoz be nyúj tot ta.

(5) Ha a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve zet for ga -
lom ba ho za ta lát a 11/B.  § (2) be kez dé se alap ján kor lá toz -
ták vagy meg til tot ták, az ál lam i el is me rés rõl, illetve a faj -
ta el is me rés rõl  szóló ha tá ro zat nem ad ha tó ki.”

14.  § A Gtv. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„12.  § (1) A gén tech no ló gi á val mó do sí tott ter mék,
valamint a kü lön jog sza bály sze rint gén tech no ló gi á val
mó do sí tott szer ve zet bõl elõ ál lí tott élel mi szer és ta kar -
mány elõ ál lí tó ja és for ga lom ba ho zó ja a ter mék cso ma go -
lá sán, valamint a kí sé rõ ok má nyo kon – a (2) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel – kö te les a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott je lö lést fel tün tet ni.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni
a kü lön jog sza bály sze rin ti, ha tár ér té ket meg nem ha la dó,
nem szán dé ko san, illetve tech ni ka i lag el ke rül he tet len ok -
ból tör tént elõ for du lás ra.”

15.  § A Gtv. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„13.  § (1) A for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel ren del ke -
zõ gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek har ma dik or -
szág ból – nem érint ve a kü lön jog sza bály ban fog lalt elõ -
írásokat – kü lön en ge dély nél kül be hoz ha tók.

(2) A for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel nem ren del ke zõ
gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek, valamint azok
bár mely rész e (be le ért ve a gén ál lo má nyá nak új ra ter me lé -
sé re, illetve örö kí té sé re nem ké pes ré sze ket is) har ma dik
or szág ból tör té nõ be ho za ta la, illetve oda tör té nõ ki vi te le
en ge dély kö te les. Az en ge dély irán ti ké rel me ket a gén tech -
no ló gi ai ha tó ság hoz a kül de mény ma gyar or szá gi cím zett -
jé nek vagy fel adó já nak kell be nyúj ta nia. A géntechnoló -
giai ha tó ság az en ge dély meg adá sá ról vagy el uta sí tá sá ról a 
ké re lem meg ér ke zé sé tõl szá mí tott 90 na pon be lül ha tá ro -
za tot hoz.

(3) A kör nye zet be tör té nõ szán dé kos ki bo csá tás ra, élel -
mi szer ként vagy ta kar mány ként tör té nõ köz vet len fel hasz -
ná lás ra vagy fel dol go zás ra, illetve zárt rend sze rû fel hasz -
ná lás ra szánt gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek
ki vi te lé re, to váb bá a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve -
ze tek nem szán dé kos ki vi te lé re és be ho za ta lá ra kü lön jog -
sza bály ren del ke zé sei al kal ma zan dók.”

16.  § A Gtv. 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„15.  § (1) Az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség te rü le tén a
11/A.  § (1) be kez dé se sze rint sza ba don for gal maz ha tó
gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek és az azok ból
elõ ál lí tott vagy azo kat tar tal ma zó ter mé kek Ma gyar or -
szág ról az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség tag or szá ga i ba,
valamint az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség tag or szá ga i ból Ma -
gyar or szág ra kü lön en ge dély nél kül szál lít ha tók.

(2) A for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel nem ren del ke zõ
gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek és az azok ból
elõ ál lí tott ter mé kek Ma gyar or szág ról az Euró pai Gaz da sá -
gi Tér ség tag or szá ga i ba, valamint az Euró pai Gaz da sá gi
Tér ség tag or szá ga i ból Ma gyar or szág ra kü lön en ge déllyel
szál lít ha tók. A szál lí tá si en ge dély irán ti ké rel me ket a gén -
tech no ló gi ai ha tó ság hoz a kül de mény ma gyar or szá gi cím -
zett jé nek vagy fel adó já nak kell be nyúj ta nia.
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(3) A gén tech no ló gi ai ha tó ság 30 na pon be lül ha tá ro za -
tot hoz az en ge dély meg adá sá ról vagy el uta sí tá sá ról. Az
en ge dély ben a gén tech no ló gi ai ha tó ság meg ha tá roz za a
szál lí tás fel té te le it. A szál lí tá si en ge dély má so la tá nak kí -
sér nie kell a szál lít mányt.

(4) A nem szán dé kos szál lí tás ese tén al kal ma zan dó ren -
del ke zé se ket kü lön jog sza bály tar tal maz za.

(5) Ha a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek és az 
azok ból elõ ál lí tott ter mé kek a kü lön jog sza bály ér tel mé -
ben ve szé lyes nek mi nõ sül nek, azok szál lí tá sá ra a kü lön
jog sza bály ren del ke zé sei az irány adó ak.”

17.  § A Gtv. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„16.  § (1) A gén tech no ló gi ai mó do sí tást vég zõ lé te sít -
mény lét re ho zá sá ra vo nat ko zó en ge dély irán ti ké re lem rõl
annak be ér ke zé sé tõl szá mí tott 45 na pon be lül a gén tech no -
ló gi ai ha tó ság ha tá ro za tot hoz.

(2) A gén tech no ló gi ai mó do sí tást vég zõ lé te sít mény lét -
re ho zá sá ra vo nat ko zó en ge dély irán ti ké re lem ha tó sá gi el -
bí rá lá sá ra egye bek ben a kü lön jog sza bá lyok ren del ke zé sei 
irány adó ak.”

18.  § A Gtv. 19.  §-át meg elõ zõ al cím, valamint 19. és
20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„Nyilvántartás és adatkezelés

19.  § (1) A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz -
ter ál tal ki je lölt in téz mény (a továb biak ban: nyil ván tar tó
szerv) nyil ván tart ja és hon lap ján hoz zá fér he tõ vé te szi

a) a ter mé sze tes szer ve ze tek gén tech no ló gi á val való
mó do sí tá sá ra, a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze -
tek, valamint az azok ból elõ ál lí tott ter mé kek zárt rend sze -
rû fel hasz ná lá sá ra, nem for ga lom ba ho za ta li célú ki bo csá -
tá sá ra és for ga lom ba ho za ta lá ra vo nat ko zó en ge dély irán ti
ké re lem ben és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott do ku -
men tá ci ó ban sze rep lõ ada tok kö zül a gén tech no ló gi á val
mó do sí tott szer ve zet vagy szer ve ze tek ál ta lá nos le írá sát, a
hasz no sí tó ne vét, cí mét, a ki bo csá tás cél ját, he lyét, a ter ve -
zett fel hasz ná lá so kat, a kör nye ze ti koc ká zat ér té ke lést, a
nyo mon kö ve tés re és a bal eset el há rí tá sá ra vo nat ko zó
mód sze re ket és ter ve ket,

b) az en ge dé lye zé si ha tá ro za tot, valamint
c) a gén tech no ló gi ai mó do sí tá so kat vég zõ la bo ra tó ri u -

mok és a la bo ra tó ri u mok fe le lõs ve ze tõ i nek ne vét tar tal -
ma zó jegy zé ket.

(2) A gén tech no ló gi ai ha tó ság és a Gén tech no ló gi ai Bi -
zott ság, illetve annak tag ja a ké re lem bõl és az ah hoz mel -
lé kelt do ku men tá ci ó ból tu do má sá ra ju tott ada to kat – a
nyil vá nos ság tá jé koz ta tá sá hoz szük sé ges ada tok ki vé te lé -
vel – kö te les bi zal ma san ke zel ni, és azok ról csak a ké rel -
me zõ hoz zá já ru lá sa ese tén ad hat har ma dik sze mély nek tá -
jé koz ta tást. Ezt a ren del ke zést kell al kal maz ni ak kor is, ha
a hasz no sí tó a be nyúj tott ké rel mét vissza von ja.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ada to kat a gén tech no ló gi ai
ha tó ság – az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ada tok ese tén

az en ge dély ter ve ze té nek köz zé té te lé vel egy ide jû leg –
kül di meg a nyil ván tar tó szerv ré szé re.

(4) A nyil ván tar tás cél já ból át adott ada tok kö zül a hasz -
no sí tó üz le ti ti tok hoz vagy sza ba da lom hoz, illetve faj ta ol -
ta lom hoz fû zõ dõ jo gát sér tõ ada tok nem nyil vá no sak,
amennyi ben azok ilyen mó don való ke ze lé sét a hasz no sí tó
a Gén tech no ló gi ai Bi zott ság tól vagy a gén tech no ló gi ai ha -
tó ság tól kéri.

(5) A nyil ván tar tó szerv az ada to kat az en ge dély ér vé -
nyes sé gi ide jé nek le jár tát kö ve tõ 10 évig tart ja nyil ván.

(6) A nyil ván tar tó szerv a ké re lem vissza vo ná sa ese tén
az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ada to kat nyil ván tar tá sá -
ból tör li.

20.  § (1) A nyil ván tar tó szerv a má so lat ké szí tés költ sé -
ge i nek meg té rí té se el le né ben az igény lõ nek a nyil ván tar -
tás ból nyom ta tott for má ban ada tot szol gál tat.

(2) A nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé tett szá mí -
tás tech ni kai adat bá zis ból az igény lõ ál tal vég re hajt ha tó
adat ké ré si mû ve let ré vén tör té nõ adat szol gál ta tá sért költ -
ség té rí tést nem kell fi zet ni.

(3) A 19.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada tok nyil -
ván tar tá sá ra és hoz zá fér he tõ sé gé re vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.”

19.  § A Gtv. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„21.  § (1) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el len -
õr zést vég zõ ha tó sá gok éven te tá jé koz ta tót ké szí te nek a
gén tech no ló gi ai ha tó ság nak a gén tech no ló gi á val mó do sí -
tott szer ve ze tek és az azok ból elõ ál lí tott ter mé kek zárt
rend sze rû fel hasz ná lá sá nak és ki bo csá tá sá nak el len õr zé -
sé rõl, ame lyet tá jé koz ta tá sul meg kül de nek a Gén tech no ló -
gi ai Bi zott ság ré szé re is.

(2) A Gén tech no ló gi ai Bi zott ság te vé keny sé gé vel
össze füg gõ fel ada tok tel je sí té sé rõl annak el nö ke és tit ká ra
éven te össze fog la ló be szá mo lót ké szít, amely nek ré szét
ké pe zik az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tók. A 
be szá mo lót a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi -
nisz té rium hi va ta los lap já ban és hon lap ján köz zé te szi.”

20.  § A Gtv. 21/A.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ III. fe je -
zet tel és 21/B–21/E.  §-ok kal egé szül ki, egy ide jû leg a III.
és IV. fe je zet szá mo zá sa IV. és V. fe je zet re vál to zik:

„III. fejezet

Az egymás melletti termesztés engedélyezésének
szabályai

21/B.  § (1) A gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek
és a ha gyo má nyos mó don, valamint az öko ló gi ai gaz dál -
ko dás sal ter mesz tett nö vé nyek ke ve re dé sé nek meg elõ zé se 
ér de ké ben a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek ter -
mesz té sé re ki zá ró lag a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ha tó ság (a továb biak ban: ter mesz té si ha tó ság) jog erõs
ter mesz té si en ge dé lyé nek bir to ká ban ke rül het sor.

(2) A gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vény t ter mesz tõ
ter mé sze tes sze mély nek, jogi sze mély nek vagy jogi sze -
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mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet nek
(a továb biak ban: ter me lõ) a ter mesz té si en ge dély irán ti ké -
rel met leg alább 90 nap pal a ve tés ter ve zett idõ pont ja elõtt
kell be nyúj ta nia a ter mesz té si ha tó ság hoz, csa tol va a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, az egy más mel let ti ter -
mesz tés hez szük sé ges is me re tek meg szer zé sét iga zo ló
– sa ját vagy az ál ta la al kal ma zott sze mély – bi zo nyít vá -
nyát. A ter mesz té si en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sa kor
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott dí jat kell fi zet ni.

(3) Több ter me lõ kö zö sen is be nyújt hat ké rel met,
amennyi ben föld te rü le te ik, ame lye ken gén tech no ló gi á val
mó do sí tott nö vény t kí ván nak ter mesz te ni, egy más sal
szom szé do sak. Eb ben az eset ben a ter mesz té si ha tó ság a
puf fer zó na mé re té nek és a ter mesz tés egyéb fel té te le i nek
meg ha tá ro zá sa kor a föld te rü le te ket egy egész nek te kin ti
és a ter mesz tés en ge dé lye zé sé rõl egy ha tá ro za tot hoz. Kö -
zös ké re lem ese tén a ter mesz té si ha tó ság csak ab ban az
eset ben adja meg az en ge délyt, ha min den ter me lõ nél kü -
lön-kü lön fenn áll nak a jog sza bály ban elõ írt fel té te lek, el -
len ke zõ eset ben a ké rel met min den ké rel me zõ vo nat ko zá -
sá ban el uta sít ja.

(4) A ké re lem nek tar tal maz nia kell
a) a ter me lõ ne vét, cég ne vét, valamint lak he lyét vagy

szék he lyét,
b) a kü lön jog sza bály sze rin ti ügy fél-re giszt rá ci ós szá -

mát,
c) a ter mesz tés he lyét, hely raj zi szá mát, nagy sá gát, a

par cel lák blokk azo no sí tó ját, valamint
d) a ter mesz te ni kí vánt nö vény faj tát és annak euró pai

uni ós egye di azo no sí tó ját, valamint a mó do sí tott tu laj don -
sá got.

(5) A ter mesz té si ha tó ság
a) a ter mesz té si en ge dély irán ti ké re lem be ér ke zé sét

írás ban vissza iga zol ja a ké rel me zõ nek, és egy ide jû leg or -
szá gos adat bá zis ban nyil vá nos ság ra hoz za a be ér ke zett ké -
re lem tar tal mát (ké rel me zõ neve, nö vény faj, -faj ta, te rü let,
MEPAR azo no sí tó és hely raj zi szám),

b) 8 na pon be lül meg vizs gál ja, hogy a ké re lem és
annak mel lék le tei (a továb biak ban együtt: do ku men tá ció)
ele get tesz nek-e a tör vény és a kü lön jog sza bály elõ -
írásainak, és

c) ha a do ku men tá ció ele get tesz a jog sza bá lyi elõ -
írásoknak, meg ke re si a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott szak ha tó sá got ál lás fog la lá sa be szer zé se cél já ból a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kér dé sek te kin te té ben.

(6) Amennyi ben a szak ha tó ság hoz zá já rul a ter mesz tés -
hez, a ter mesz té si ha tó ság a ké re lem meg ér ke zé sét kö ve tõ
40 na pon be lül elõ ze tes ál lás fog la lást bo csát ki a gén tech -
no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek ter mesz té se so rán biz to -
sí tan dó puf fer zó na mér té ké rõl és a ter mesz tés egyéb fel té -
te le i rõl, amely azon ban nem jo go sít a ter mesz tés meg kez -
dé sé re.

(7) A gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek és a ha -
gyo má nyos mó don, valamint az öko ló gi ai gaz dál ko dás sal
ter mesz tett nö vé nyek köz ti puf fer zó na kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott mi ni má lis mér té ké nél a ter mesz té si ha -

tó ság spe ci á lis eset ben na gyobb tá vol sá got is meg ál la pít -
hat, a he lyi ter mé sze ti, föld raj zi és egyéb, a ter mesz tést be -
fo lyá so ló adott sá gok alap ján. A ter mé szet vé del mi szak ha -
tó ság ál lás fog la lá sá ban a puf fer zó na kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mi ni má lis mér té ké nél na gyobb tá vol sá got
is meg ál la pít hat, amennyi ben a vé dett ter mé sze ti te rü le tek, 
az ér zé keny ter mé sze ti te rü le tek, illetve a NATURA 2000
te rü le tek és a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek ter -
mõ te rü le té nek ha tár vo na la kö zött a tá vol ság ki sebb, mint a 
puf fer zó na mi ni má lis mér té ké nek két sze re se. A ter mesz té -
si ha tó ság, illetve a ter mé szet vé del mi szak ha tó ság ál tal
meg ha tá ro zott puf fer zó na mér té ke nem ha lad hat ja meg a
mi ni má lis mér ték két sze re sét.

(8) A ter mé szet vé del mi szak ha tó ság ál lás fog la lá sá ban a 
ter mé sze tes élõ he lyek, valamint a va don élõ ál la tok és nö -
vé nyek vé del mé rõl, a va don élõ ma da rak vé del mé rõl  szóló 
kö zös sé gi jogi ak tu sok nak meg fe le lést biz to sí tó jog sza bá -
lyi ren del ke zé sek, illetve a vé det té nyil vá ní tó és az ér zé -
keny ter mé sze ti te rü le tek rõl  szóló jog sza bá lyok ban fog lalt 
elõ írások tel je sí té se ér de ké ben spe ci á lis ter mesz té si fel té -
te le ket ál la pít hat meg. Ha ezen elõ írások ilyen mó don sem
tel je sít he tõk, a szak ha tó ság a ter mesz tés en ge dé lye zé sé -
hez nem já rul hoz zá.

(9) Gén tech no ló gi á val mó do sí tott ro var re zisz tens nö -
vény ter mesz té se ese tén a re zisz tens ro va rok meg je le né sé -
nek el ke rü lé se ér de ké ben a ter mesz té si ha tó ság az elõ ze tes 
ál lás fog la lás ban meg ha tá roz za a gén tech no ló gi á val mó -
do sí tott nö vénnyel hasz no sí tott te rü let kö rül lét re ho zan dó
me ne dék zó na nagy sá gát, amely nek mér té ke leg fel jebb a
gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vénnyel be ve tett te rü let
20%-a. A me ne dék zó nát a ké re lem ben gén tech no ló gi á val
mó do sí tott nö vénnyel be ve tett ként jel zett te rü le ten be lül
kell lét re hoz ni. A me ne dék zó ná ban ter mett ter ményt gén -
tech no ló gi á val mó do sí tott ter mény ként kell cím kéz ni, ki -
vé ve, ha a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vény t ter mesz -
tõ ál tal akk re di tált la bo ra tó ri um ban el vé gez te tett egye di
vizs gá lat alap ján a me ne dék zó ná ban ter mett ter mény re a
kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint nem kell al kal maz ni
a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek je lö lé sé re vo -
nat ko zó elõ írásokat.

(10) Az egy más mel let ti ter mesz tés re vo nat ko zó ok ta tá -
sért, a vizs gáz ta tá sért, valamint a bi zo nyít vány kiállítá -
sáért a kü lön jog sza bály ban e fel ada tok ra ki je lölt szer ve zet 
díj fi ze té si kö te le zett sé get ál la pít hat meg, amely díj nak
arány ban kell áll nia a költ sé gek kel. Az Euró pai Unió más
tag ál la ma i ban meg szer zett, a gén tech no ló gi á val mó do sí -
tott nö vé nyek, a ha gyo má nyos mó don, valamint az öko ló -
gi ai gaz dál ko dás sal ter mesz tett nö vé nyek egy más mel let ti
ter mesz té sé re vo nat ko zó ké pe sí tést iga zo ló bi zo nyít vá -
nyok a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek mel -
lett el is mer he tõk.

21/C.  § (1) A ké rel me zõ nek az elõ ze tes ál lás fog la lás
meg adá sát köve tõen be kell sze rez nie a gén tech no ló gi á val
mó do sí tott nö vé nyek ter mesz té sé nek en ge dé lye zé sé hez

a) az elõ ze tes ál lás fog la lás ban meg ha tá ro zott puf fer zó -
nán be lü li föld tu laj do no sok írá sos hoz zá já ru lá sát, és
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b) ha a puf fer zó nán be lü li föld te rü le tet nem a tu laj do -
nos hasz nál ja, a föld hasz ná ló írá sos hoz zá já ru lá sát is
(a továb biak ban a) és b) pont ban sze rep lõ sze mé lyek
együtt: puf fer zó nán be lü li föld tu laj do no sok, illetve föld -
hasz ná lók), valamint

c) ha a ké rel me zõ nem tu laj do no sa annak a föld te rü let -
nek, ahol a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nye ket ter -
mesz te ni szán dé ko zik, úgy e föld te rü let tu laj do no sá nak
írá sos hoz zá já ru lá sát is.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti föld te rü let tu laj do no sa
az ál lam, ak kor a va gyon ke ze lõ szer ve zet, en nek hi á nyá -
ban a tu laj do no si jo go kat gya kor ló szer ve zet írá sos hoz zá -
já ru lá sát kell be sze rez ni.

(3) A hoz zá já ru lás sal egy ide jû leg a puf fer zó nán be lü li
föld tu laj do nos, illetve föld hasz ná ló nyi lat ko zat ban vál lal -
ja, hogy a ter mesz té si en ge dély ér vé nyes sé gi ide je alatt a
puf fer zó na te rü le tén nem ter meszt a gén tech no ló gi á val
mó do sí tott nö vénnyel iva ri lag kom pa ti bi lis nö vény t
(a továb biak ban: nyi lat ko zat). A hoz zá já ru lá sok és a nyi -
lat ko za tok bí ró ság ál tal nem pó tol ha tók. A hoz zá já ru lá sok
és a nyi lat ko za tok hi á nyá ban a ter mesz té si en ge dély nem
ad ha tó meg. A gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek
ter mesz té sé hez való írá sos hoz zá já ru lás és a nyi lat ko zat
min tá ját kü lön jog sza bály tar tal maz za.

(4) A ké rel me zõ nek leg ké sõbb a ve tés ter ve zett idõ -
pont ját meg elõ zõ 20. na pig kell a hoz zá já ru lá so kat,
valamint a puf fer zó nán be lü li föld tu laj do no sok, illetve
föld hasz ná lók nyi lat ko za tát be nyúj ta nia a ter mesz té si ha -
tó ság nak. A ter mesz té si ha tó ság a hoz zá já ru lá sok és a nyi -
lat ko za tok be nyúj tá sát kö ve tõ 15 na pon be lül dön tést hoz
a ter mesz té si en ge dély meg adá sá ról vagy el uta sí tá sá ról, az 
en ge dé lye zõ ha tá ro zat ban egy út tal kö te le zi a puf fer zó nán
be lü li föld tu laj do nost, illetve föld hasz ná lót a nyi lat ko za tá -
ban fog lal tak be tar tá sá ra.

(5) A ter mesz té si en ge dély szán tó föl di nö vé nyek ese té -
ben egy ve té si cik lus ra, egyéb ese tek ben a ter mesz té si en -
ge dély ben meg ha tá ro zott idõ tar tam ra szól, le jár tát köve -
tõen új en ge dély irán ti ké rel met kell be nyúj ta ni.

(6) A ter mesz té si en ge dély meg adá sát köve tõen a ter -
mesz té si ha tó ság a ké re lem ben sze rep lõ, illetve a ter mesz -
tés re vo nat ko zó ada to kat nyil ván tart ja és or szá gos adat bá -
zis ban köz zé te szi, valamint ezzel egy idõ ben a ha tá ro zat
má so la ti pél dá nyát to váb bít ja az el len õr zést vég zõ ha tó ság 
ré szé re. A ké rel me zõ, illetve az en ge dély jo go sult ja a ké re -
lem be nyúj tá sát köve tõen be kö vet ke zett vál to zá so kat
3 mun ka na pon be lül, írás ban kö te les be je len te ni a ter -
mesz té si ha tó ság nak.

(7) A ter mesz tés re jo go sult kö te les meg kül de ni a ter -
mesz té si ha tó ság ré szé re az el ve tett sza po rí tó anyag cím ké -
jé nek má so la tát, leg ké sõbb a ve tést kö ve tõ 30. na pig.

(8) A 21/B.  § (3) be kez dé se sze rin ti kö zös en ge dély ese -
tén a ter me lõk a ha tá ro zat ban, illetve a jog sza bá lyok ban
fog lalt elõ írások be tar tá sá ért sa ját föld te rü le tük és ter -
mesz té si te vé keny sé gük vo nat ko zá sá ban fe le lõ sek.

(9) Az en ge dé lye zés és a nyil ván tar tás so rán a föld hi va -
ta lok és a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet a ter mesz té -
si ha tó ság nak díj men te sen ada tot szol gál tat nak.

(10) Az egy más mel let ti ter mesz tés, valamint a ter mény
ke ze lé sé nek, szál lí tá sá nak, rak tá ro zá sá nak és for gal ma zá -
sá nak rész le tes szak mai sza bá lya it és fel té te le it kü lön jog -
sza bály tar tal maz za.

21/D.  § (1) A ter mesz té si en ge dély ben és a jog sza bá -
lyok ban fog lal tak be tar tá sát a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott ha tó ság ellen õr zi. A ter mesz tés re jo go sult és a
puf fer zó nán be lü li föld tu laj do nos, illetve föld hasz ná ló kö -
te les együtt mû köd ni az el len õr zést vég zõ ha tó ság gal.

(2) Az el len õr zést vég zõ ha tó ság ha tó sá gi jog kör rel fel -
ru há zott mun ka tár sa

a) a ter mesz tés hely szí nén, valamint a puf fer zó nán be -
lül, illetve szük ség ese tén azon kí vül is, bár mi lyen, a ter -
mesz tés sel érin tett te rü le ten el len õr zést vé gez het,

b) vizs gá la tok cél já ra té rí tés men te sen min tát ve het,
c) a ter mesz tés re vo nat ko zó nyil ván tar tá sok ba, ira tok -

ba be te kint het, és azok ról má so la tot ké szít het.
(3) A tör vény 22. és 23.  §-át – ki vé ve a Gén tech no ló gi ai

Bi zott ság be vo ná sá ra vo nat ko zó elõ írást –, 24.  §-ának
(1) be kez dé sét, 24/A.  §-át, valamint 25.  § (1) be kez dé sé -
nek elsõ mon da tát az egy más mel let ti ter mesz tés re is al kal -
maz ni kell az zal az el té rés sel, hogy az ott ne ve sí tett gén -
tech no ló gi ai te vé keny ség he lyett egy más mel let ti ter mesz -
tést, gén tech no ló gi ai ha tó ság he lyett ter mesz té si ha tó sá -
got, hasz no sí tó he lyett pe dig ter mesz tés re jo go sul tat kell
ér te ni.

(4) Amennyi ben az ellen õr zés so rán meg ál la pí tást nyer,
hogy a puf fer zó nán be lü li föld tu laj do nos, illetve föld hasz -
ná ló nem tart ja be az en ge dé lye zõ ha tá ro zat ban a ré szé re
meg ál la pí tott – a nyi lat ko za tá ban fog lal tak be tar tá sá ra vo -
nat ko zó – kö te le zett sé get, az el len õr zést vég zõ ha tó ság ér -
te sí té se alap ján a ter mesz té si ha tó ság kö te le zi a puf fer zó -
nán be lül ta lál ha tó, a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö -
vénnyel iva ri lag kom pa ti bi lis nö vé nyek megsemmisíté -
sére.

(5) Az egy más mel let ti ter mesz tés so rán oko zott ká ro -
kért való fe le lõs ség re – a (6) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a Pol gá ri Tör vény könyv 345. és 346.  §-a az irány adó.

(6) Ha a ká ro sult a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé -
nyek ter mesz té sé hez a 21/C.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti 
írá sos hoz zá já ru lá sát meg ad ta, az egy más mel let ti ter -
mesz tés so rán oko zott ká ro kért való fe le lõs ség re a Pol gá ri
Tör vény könyv 339–342. és 344.  §-ait kell al kal maz ni.

21/E.  § (1) Aki Ma gyar or szág te rü le tén gén tech no ló gi á -
val mó do sí tott nö vény sza po rí tó anya gát kí ván ja for gal -
maz ni, az adott sza po rí tó anyag-té tel for gal ma zá sá nak
meg kez dé se elõtt leg ké sõbb 60 nap pal kö te les írás ban be -
je len te ni a ter mesz té si ha tó ság nál a ter ve zett for gal ma zás
ada ta it (nö vény faj, faj ta, sza po rí tó anyag mennyi sé ge). A
be je len té sek rõl a ter mesz té si ha tó ság nyil ván tar tást ve zet.

(2) A gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek nyo -
mon kö vet he tõ sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben a gén tech no -
ló gi á val mó do sí tott nö vény sza po rí tó anya gá nak for gal ma -
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zó ja kö te les a kü lön jog sza bály ban elõ írt nyil ván tar tást ve -
zet ni, amely tar tal maz za az el adott sza po rí tó anyag faj tá ját, 
fém zá ro lá si, illetve azo no sí tó szá mát, mennyi sé gét, az el -
adás dá tu mát, valamint a vá sár ló ne vét és cí mét, illetve
cég ne vét és szék he lyét. A nyil ván tar tást a for gal ma zó nak
5 évig kell meg õriz nie. A nyil ván tar tást az erre kü lön jog -
sza bály ban ki je lölt ha tó ság ellen õr zi.

(3) A for gal ma zó az õszi ve té sû nö vé nyek ese tén min -
den év ja nu ár 31-ig, ta va szi ve té sû nö vé nyek ese tén min -
den év au gusz tus 31-ig kö te les be je len te ni a ter mesz té si
ha tó ság nak a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vény sza po -
rí tó anya gá nak a tárgy év ben tény le ge sen for gal ma zott
mennyi sé gét.

(4) A vá sár lást meg elõ zõ en a for gal ma zó nak tá jé koz tat -
nia kell a vá sár lót ar ról, hogy a sza po rí tó anyag ki zá ró lag
ter mesz té si en ge dély bir to ká ban hasz nál ha tó fel. A vá sár ló 
nyi lat ko zat alá írá sá val iga zol ja, hogy a for gal ma zó tá jé -
koz ta tá si kö te le zett sé gé nek ele get tett.

(5) A kü lön jog sza bály ban ki je lölt ellen õr zõ ha tó ság az
(1)–(4) be kez dé sek ben fog lalt elõ írások meg sze gõ i vel
szem ben a 22.  § (2) be kez dé se sze rin ti bír sá got szab ki.”

21.  § A Gtv. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„22.  § (1) A gén tech no ló gi ai te vé keny ség gel kap cso la -
tos jog sza bá lyok ban és az en ge dély ben fog lal tak be tar tá -
sát a kü lön jog sza bály ban ki je lölt ha tó ság (a továb biak -
ban: el len õr zés re jo go sult ha tó ság) a te vé keny ség hely szí -
nén ellen õr zi. Az el len õr zés re jo go sult ha tó ság a hely szí ni
ellen õr zés so rán a te vé keny sé get fel füg gesz ti a gén tech no -
ló gi ai ha tó ság 25.  § (1) be kez dé se sze rin ti dön té sé ig, ha

a) a te vé keny ség el tér az en ge dély ben, valamint a vo -
nat ko zó jog sza bá lyok ban fog lal tak tól,

b) nem en ge dé lye zett gén tech no ló gi ai te vé keny sé get
ész lel,

c) az en ge dé lye zett te vé keny ség koc ká za tá nak nö ve ke -
dé sé re vo nat ko zó an bár mi lyen új is me ret jut a tu do má sá ra, 
kü lö nö sen, ha az az em ber i egész ség re vagy a kör nye zet re
je len tett koc ká zat mér té ké vel függ össze.

(2) Az el len õr zés re jo go sult ha tó ság gén tech no ló gi ai
bír ság meg fi ze té sét ír hat ja elõ, ha a gén tech no ló gi ai te vé -
keny ség el len õr zé se so rán az (1) be kez dés a) vagy b) pont -
já ban fog lal ta kat ész le li.

(3) A bír ság az azt ki sza bó ha tó ság be vé te le, ame lyet az
e tör vény ben és annak vég re haj tá sá ra ki adott ren de le tek -
ben meg ha tá ro zott fel ada ta i val kap cso lat ban fel me rü lõ
költ sé gei fe de zé sé re hasz nál hat fel.

(4) Az el len õr zés re jo go sult ha tó ság az el vég zett el len -
õr zés rõl, valamint az annak so rán al kal ma zott in téz ke dé -
sé rõl a gén tech no ló gi ai ha tó sá got az el len õr zé si jegy zõ -
könyv nek az el len õr zés tõl szá mí tott 3 na pon be lü li meg -
kül dé sé vel ér te sí ti, és ja vas la tot tesz a gén tech no ló gi ai te -
vé keny ség re vo nat ko zó, nem ze ti ha tás kör ben meg adott
en ge dély mó do sí tá sá ra vagy vissza vo ná sá ra, kö zös sé gi
ha tás kör be tar to zó en ge dély ese tén pe dig az en ge dély mó -
do sí tá sá nak vagy vissza vo ná sá nak kez de mé nye zé sé re.

(5) Az el len õr zés sel össze füg gés ben fel me rült vizs gá la -
tok költ sé gei jog sza bály sér tés meg ál la pí tá sa ese tén a jog -
sza bály sér tõt ter he lik.

(6) A gén tech no ló gi ai ha tó ság hon lap ján az el vég zett
el len õr zé sek rõl tá jé koz ta tást tesz köz zé.”

22.  § A Gtv. 23.  §-át meg elõ zõ al cím és a 23.  §-a he lyé -
be a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„Az engedély módosítása, visszavonása

23.  § (1) Amennyi ben az en ge dé lye zett gén tech no ló gi ai 
te vé keny ség az en ge dély alap já ul szol gá ló koc ká zat ér té -
ke lés hez ké pest koc ká zat nö ve ke dést je len t, kü lö nö sen az
em ber i egész ség és a kör nye zet vo nat ko zá sá ban, a gén -
tech no ló gi ai ha tó ság hi va tal ból vagy az en ge dé lye zé si el -
já rás ban köz re mû kö dött szak ha tó sá gok, illetve az el len õr -
zés re jo go sult ha tó ság kez de mé nye zé sé re, a Gén tech no ló -
gi ai Bi zott ság vé le mé nye alap ján

a) a gén tech no ló gi ai te vé keny ség re vo nat ko zó, nem ze -
ti ha tás kör ben meg adott en ge délyt mó do sít ja, vagy ha az
en ge dély meg adá sá nak fel té te lei már nem áll nak fenn, az
en ge délyt vissza von ja,

b) kö zös sé gi ha tás kör be tar to zó en ge dély ese tén a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kap cso lat tar tó szer ven
ke resz tül kez de mé nye zi az en ge dély mó do sí tá sát vagy
vissza vo ná sát.

(2) A gén tech no ló gi ai ha tó ság a 22.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rin ti eset ben az el len õr zés re jo go sult ha tó ság
kez de mé nye zé sé re, valamint ab ban az eset ben, ha a hasz -
no sí tó a 11.  § sze rin ti éves je len tés té te li kö te le zett sé gé nek
nem tesz ele get, hi va tal ból

a) vissza von ja a gén tech no ló gi ai te vé keny ség re vo nat -
ko zó, nem ze ti ha tás kör ben meg adott en ge délyt,

b) kö zös sé gi ha tás kör be tar to zó en ge dély ese tén a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kap cso lat tar tó szer ven
ke resz tül kez de mé nye zi az en ge dély vissza vo ná sát.

(3) A gén tech no ló gi ai ha tó ság az en ge dély mó do sí tá sá -
ról, vissza vo ná sá ról, illetve mó do sí tá sá nak vagy vissza vo -
ná sá nak kez de mé nye zé sé rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a
nyil ván tar tó szer vet és az en ge dé lye zé si el já rás ban köz re -
mû kö dött szak ha tó sá go kat.

(4) A 22.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben a gén -
tech no ló gi ai ha tó ság a nem en ge dé lye zett gén tech no ló gi ai 
te vé keny sé get foly ta tó ter mé sze tes vagy jogi sze mélyt,
valamint jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz dál ko dó
szer ve ze tet 3 évig el tilt hat ja min den gén tech no ló gi ai te vé -
keny ség vég zé sé tõl, aki ez ál tal a ti la lom ide jé re gén tech -
no ló gi ai te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge délyt nem
kap hat.”

23.  § A Gtv. 24/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„24/A.  § Ha a gén tech no ló gi ai te vé keny ség vég zé sé re
jo go sí tó en ge délyt ké rel me zõ vagy a hasz no sí tó a ké re -
lem ben meg ha tá ro zott gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer -
ve zet tel, illetve az en ge dé lye zett te vé keny ség gel kap cso -
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lat ban fon tos új ada tok hoz jut vagy a te vé keny sé get olyan
mó don kí ván ja meg vál toz tat ni, amely az ezzel járó koc ká -
za to kat je len tõ sen meg nö ve li, az em ber i egész ség és a kör -
nye zet vé del mét biz to sí tó in téz ke dé sek meg té te le mel lett
er rõl az ille té kes gén tech no ló gi ai ha tó sá got ha la dék ta la -
nul tá jé koz tat nia kell. A ké rel me zõ nek az en ge dély irán ti
ké re lem mel be nyúj tott do ku men tá ci ót fe lül kell vizs gál nia 
és a ké rel met mó do sí ta nia kell vagy vissza kell von nia. A
hasz no sí tó nak az en ge dély irán ti ké re lem mel be nyúj tott
do ku men tá ci ót fe lül kell vizs gál nia és az en ge dély mó do -
sí tá sá ra vagy vissza vo ná sá ra irá nyuló ké rel met kell be -
nyúj ta nia. A gén tech no ló gi ai ha tó ság a hasz no sí tó tá jé -
koz ta tá sát köve tõen a 25.  § (1) be kez dé se sze rint jár el.”

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

„(1) A gén tech no ló gi ai ha tó ság az el len õr zés re jo go sult
ha tó ság 22.  § (1) be kez dé se sze rin ti ér te sí té se, vagy a 22.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak ész le lé se ese tén az en ge dély
mó do sí tá sá ról vagy vissza vo ná sá ról való dön té sig az em -
ber i egész sé get vagy a kör nye ze tet ve szé lyez te tõ ese tek -
ben a te vé keny ség foly ta tá sát kor lá toz hat ja vagy meg tilt -
hat ja. A gén tech no ló gi ai ha tó ság az in téz ke dés rõl és annak 
oka i ról az in téz ke dés meg té te le után ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ja a Gén tech no ló gi ai Bi zott sá got.”

25.  § A Gtv. 26.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„26.  § A Kor mány, az egész ség ügyi mi nisz ter, valamint
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ál tal a 4.  § alap ján 
ki je lölt ha tó sá gok egy más nak a 22–25.  §-ban fog lalt ha tó -
sá gi el já rá sa i ban szak ha tó ság ként köl csö nö sen köz re mû -
köd nek.”

26.  § (1) A Gtv. 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap
(1) a Kor mány, hogy ren de let ben sza bá lyoz za, illetve a

d) pont ese té ben ki je löl je]
„d) a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek or szág -

ha tá ro kon tör té nõ át vi te lé nek sza bá lya it, valamint ki je löl -
je a nem ze ti tá jé koz ta tó köz pon tot, a bi o ló gi ai biz ton ság -
ról  szóló, Na i ro bi ban, 2000. má jus 24-én alá írt és a 2004.
évi CIX. tör vénnyel ki hir de tett Car ta ge na Jegy zõ könyv -
ben meg ha tá ro zott fel ada to kat el lá tó ha tó sá got, valamint
az el len õr zést vég zõ ha tó sá go kat;”

(2) A Gtv. 34.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap
(1) a Kor mány, hogy ren de let ben sza bá lyoz za, illetve a

d) pont ese té ben ki je löl je]
„f) a gén tech no ló gi ai te vé keny ség en ge dé lye zé si el já rá -

si rend jét, valamint az el já rás so rán az Euró pai Unió Bi -
zott sá gá val való kap cso lat tar tást, to váb bá a köz vet len fel -
dol go zás ra szánt ter mé kek ese té ben az en ge dé lye zett gén -
tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve zet tel tör té nõ technoló -

giailag el ke rül he tet len szennye zõ dés mér té ké nek meg ha -
tá ro zá sát, amely alatt a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer -
ve ze tek re vo nat ko zó for ga lom ba ho za ta li, je lö lé si és cso -
ma go lá si elõ írásokat nem kell al kal maz ni, és a köz vet le nül 
élel mi szer ként vagy ta kar mány ként tör té nõ fel hasz ná lás -
ra, vagy fel dol go zás ra szánt ter mé kek ese té ben a ked ve zõ
ered mé nyû koc ká zat ér té ke lés sel ren del ke zõ gén tech no ló -
gi á val mó do sí tott szer ve ze tek vé let len vagy tech ni ka i lag
el ke rül he tet len elõ for du lá sá ra vo nat ko zó át me ne ti in téz -
ke dé se ket, valamint ki je löl je a 4.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott en ge dé lye ket és a gén tech no -
ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek ter mesz té sé re vo nat ko zó
en ge dé lye ket ki adó ha tó sá got;”

(3) A Gtv. 34.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Fel ha tal ma zást kap]
„(3) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter,

hogy a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel, valamint 
az egész ség ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben
sza bá lyoz za a me zõ gaz da sá gi, az élel mi szer-ipa ri (be le ért -
ve az élel mi szer-elõ ál lí tás ban al kal ma zott tech no ló gi ai se -
géd anya go kat is), illetve az egyéb ipar i te rü le te ken a gén -
tech no ló gi ai te vé keny ség rész le tes szak mai sza bá lya it, és
az azok foly ta tá sá hoz szük sé ges mû sza ki, tech no ló gi ai,
kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és egész ség ügyi fel -
té te le ket;

(4) az egész ség ügyi mi nisz ter, hogy ki je löl je a 4.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott en ge dé lye -
zõ, illetve a 4.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak ha tó -
sá go kat;”

(4) A Gtv. 34.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap]
„(8) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter,

hogy az egész ség ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let -
ben sza bá lyoz za a gén tech no ló gi ai te vé keny ség re vo nat -
ko zó nyil ván tar tás, illetve adat szol gál ta tás rész le tes sza -
bá lya it, valamint a gén tech no ló gi ai te vé keny ség hez szük -
sé ges en ge dély irán ti ké re lem hez csa to lan dó do ku men tá -
ció tar tal mát;”

(5) A Gtv. 34.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap]
„(10) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter,

hogy a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel és az egész ség -
ügyi mi nisz ter rel együt te sen, valamint a kör nye zet vé del mi 
és víz ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben ha tá roz -
zák meg a gén tech no ló gi ai mó do sí tás nak te kint he tõ,
illetve annak nem mi nõ sü lõ el já rá so kat, to váb bá je löl jék
ki a gén tech no ló gi ai te vé keny ség el len õr zé sé re jo go sult
ha tó sá go kat és ha tá roz zák meg az ellen õr zés rész le tes sza -
bá lya it;”

(6) A Gtv. 34.  §-a a kö vet ke zõ (11) és (12) be kez dés sel
egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap]

11880 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/150. szám



„(11) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter,
hogy a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben ren de let ben sza bá lyoz za

a) az egy más mel let ti ter mesz tés rész le tes szak mai sza -
bá lya it és fel té te le it (így kü lö nö sen a puf fer zó na mi ni má lis 
mér té két, az írá sos hoz zá já ru lás és a nyi lat ko zat for má ját),
el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya it,

b) az Euró pai Unió más tag ál la ma i ban meg szer zett
egy más mel let ti ter mesz tés re vo nat ko zó ké pe sí tést iga zo ló 
bi zo nyít vá nyok el is me ré sé nek fel té te le it, illetve

c) ki je löl je az ellen õr zõ ha tó sá got, valamint az egy más
mel let ti ter mesz tés re vo nat ko zó ok ta tást, vizs gáz ta tást,
valamint a bi zo nyít vány ki ál lí tá sát vég zõ szer ve ze tet;

(12) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, hogy ren -
de let ben sza bá lyoz za a gén tech no ló gi ai te vé keny ség és az
egy más mel let ti ter mesz tés en ge dé lye zé si el já rá sá ban köz -
re mû kö dõ szak ha tó sá got.”

27.  § A Gtv. a kö vet ke zõ 38.  §-sal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

38.  § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 90/219/EGK (1990. áp ri lis 23.) irány elve a
gén tech no ló gi á val mó do sí tott mik ro or ga niz mu sok zárt
rend szer ben tör té nõ fel hasz ná lá sá ról, a tör vény 34.  §-a
(1) be kez dé sé nek e) pont já ban és (10) be kez dé sé ben adott
fel ha tal ma zá sok alap ján meg al ko tott kor mány ren de let tel
és mi nisz te ri ren de let tel együtt;

b) a Ta nács 98/81/EK (1998. ok tó ber 26.) irány elve a
gén tech no ló gi á val mó do sí tott mik ro or ga niz mu sok zárt
rend szer ben tör té nõ fel hasz ná lá sá ról  szóló 90/219/EGK
irány elv mó do sí tá sá ról, a tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé -
nek f) pont já ban, valamint (3)–(4), (8) és (10) be kez dé se i -
ben adott fel ha tal ma zá sok alap ján meg al ko tott kor mány -
ren de let tel és mi nisz te ri ren de le tek kel együtt;

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2001/18/EK
(2001. már ci us 12.) irány elve a gén tech no ló gi á val mó do -
sí tott szer ve ze tek kör nye zet be tör té nõ szán dé kos ki bo csá -
tá sá ról és a Ta nács 90/220/EGK irány el vé nek ha tá lyon kí -
vül he lye zé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 1829/2003/EK, 
1830/2003/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de le tek, a
tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek e)–f) pont ja i ban,
valamint (3)–(4), (8) és (10) be kez dé se i ben adott fel ha tal -
ma zá sok alap ján meg al ko tott kor mány ren de le tek kel és
mi nisz te ri ren de le tek kel együtt.

(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1946/2003/EK
(2003. jú li us 15.) ren de le te a gén tech no ló gi á val mó do sí -
tott szer ve ze tek or szág ha tá ro kon tör té nõ át vi te lé rõl,
18. cikk;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1829/2003/EK
(2003. szep tem ber 22.) ren de le te a gén tech no ló gi á val mó -
do sí tott élel mi sze rek rõl és ta kar má nyok ról, 5. cikk (2) be -

kez dés, 17. cikk (2) be kez dés, 29. cikk (1) be kez dés,
30. cikk (6)–(7) be kez dés, 45. cikk;

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1830/2003/EK
(2003. szep tem ber 22.) ren de le te a gén tech no ló gi á val mó -
do sí tott szer ve ze tek nyo mon kö vet he tõ sé gé rõl és cím ké -
zé sé rõl, és a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek bõl
elõ ál lí tott élel mi szer- és ta kar mány ter mé kek nyo mon kö -
vet he tõ sé gé rõl, valamint a 2001/18/EK irány elv mó do sí tá -
sá ról, 4. cikk (6)–(8) be kez dés, 9. cikk (1) be kez dés,
11. cikk.”

Záró rendelkezések

28.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te -
lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 20.  §-ával meg ál la pí tott, a Gtv. 21/B.  §-a
(2) be kez dé sé nek utol só mon da ta, 21/E.  §-ának (5) be kez -
dé se, valamint 21.  §-ával meg ál la pí tott, a Gtv. 22.  §-ának
(5) be kez dé se a ki hir de tést kö ve tõ 45. na pon lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a gén tech no ló gi ai te vé -
keny ség rõl  szóló 1998. évi XXVII. tör vény, valamint az
ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi
XXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi
LXVII. tör vény (a továb biak ban: Gtv.M.) 15.  §-a. Az egy -
más mel let ti ter mesz tés el len õr zé se so rán az e tör vény
20.  §-ával meg ál la pí tott, a Gtv. 21/D.  §-ának (3) be kez dé -
se al kal ma zá sá ban gén tech no ló gi ai bír ság az e tör vény ki -
hir de té sét kö ve tõ 45. na pot köve tõen in dult el já rá sok ban
szab ha tó ki.

(3) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt in dult, fo lya mat -
ban lévõ en ge dé lye zé si el já rá sok te kin te té ben is e tör vény
elõ írásait kell al kal maz ni.

(4) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ki adott en ge dé -
lyek ese tén az éven kén ti meg hosszab bí tás ra vo nat ko zó
elõ írások he lyett az e tör vény 8.  §-ával meg ál la pí tott, a
Gtv. 7.  §-a sze rin ti meg újí tás sza bá lya it kell al kal maz ni.

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

a) 2.  §-ának e) pont ja,

b) 9.  §-ának (2)–(3) be kez dé sei,

c) 14.  §-át meg elõ zõ al cí me és a 14.  §-a,

d) a 24/A.  §-át meg elõ zõ al cím,

e) 25.  §-ának (5) be kez dé se,

f) 31.  §-a,

g) 34.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé bõl
az „ , illetve a d) pont ese té ben ki je löl je” szö veg rész, és
34.  §-ának (5) be kez dé se,

h) 34.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban az „és élel mi -
szer-elõ ál lí tás ban al kal ma zott tech no ló gi ai se géd anya -
gok” szö veg rész, (7) és (9) be kez dé se i ben „a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter rel,” szö veg rész,

i) 35.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím.
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(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Gtv.M. 2.  §-ának (1) be kez dé se, 3.  §-a, 6.  §-a,
11.  §-a, 21.  §-ának b), c), d) és e) pont ja, 13.  §-a, 18.  §-ának 
(1) be kez dé se, 19.  §-ának (2)–(4) be kez dé se és 20.  §-a.

(7) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gtv.

a) 8/A.  §-a elé a „A gén tech no ló gi ai mó do sí tás és a zárt 
rend sze rû fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé nek kü lö nös sza bá -
lyai” al cím ke rül, valamint

b) 5.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban és (5) be kez dé -
sé ben, valamint 34.  §-ának (6) és (9) be kez dé se i ben az
„egész ség ügyi, szo ciá lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „egész ség ügyi mi nisz ter”,

c) 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „(1) be kez dés b) pont -
ban” szö veg rész he lyé be az „(1) be kez dés ben”,

d) 8.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „Egész ség ügyi, Szo -
ciá lis és Csa lád ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az
„Egész ség ügyi Mi nisz té rium”,

e) 17.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „ki bo csá tá sá ra” szó
he lyé be a „nem for ga lom ba ho za ta li célú ki bo csá tá sá ra”
szö veg rész, 24.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „ki bo csá tá sá -
val” szó he lyé be a „nem for ga lom ba ho za ta li célú ki bo csá -
tá sá val”,

f) 36.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben a „Ma gyar Köz -
tár sa ság” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar or szág”

szö veg rész lép.

(8) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a nö vény -
faj ták ál lam i el is me ré sé rõl, valamint a sza po rí tó anya gok
elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 2003. évi
LII. tör vény 1.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vény faj ták ese té -
ben a gén tech no ló gi ai te vé keny sé get sza bá lyo zó tör vény -
ben fog lalt elõ írásokat is al kal maz ni kell.”

(9) A 2007. év ben, amennyi ben e tör vény ha tály ba lé pé -
se és a ve té si idõ kö zött 90 nap már nem áll ren del ke zés re,
az egy más mel let ti ter mesz tés en ge dé lye zé si el já rá sa so rán 
a ké rel met leg ké sõbb a ve tés ter ve zett idõ pont ját meg elõ -
zõ 45. na pon kell be nyúj ta ni, a szak ha tó sá gok ál lás fog la -
lá su kat 15 na pon be lül hoz zák meg, amely ha tár idõ nem
hosszab bít ha tó meg. A ter mesz té si ha tó ság az elõ ze tes ál -
lás fog la lást, amennyi ben annak fel té te lei fenn áll nak, a ké -
re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott 25 na pon be lül bo csát ja ki,
az e tör vény 20.  §-ával meg ál la pí tott, a Gtv. 21/C.  §
(1)–(2) be kez dé se sze rin ti hoz zá já ru lá so kat, valamint a
21/C.  § (3) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za to kat a ké re lem
be nyúj tá sá tól szá mí tott 40. na pig kell be nyúj ta ni. A ter -
mesz té si ha tó ság ha tá ro za tát a hoz zá já ru lá sok és nyi lat ko -
za tok be nyúj tá sá tól szá mí tott 5 na pon be lül hoz za meg.

(10) A 2007. év ben a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö -
vé nyek sza po rí tó anya gát for gal ma zó nak e tör vény ha tály -
ba lé pé sé tõl szá mí tott 30. na pon be lül kell be je len te nie a
ter mesz té si ha tó ság nál a ter ve zett for gal ma zás e tör vény
20.  §-ával meg ál la pí tott, a Gtv. 21/E.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti ada ta it.

(11) A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
leg ké sõbb a for ga lom ba ho za ta li en ge dély meg adá sá nak
idõ pont já ig gon dos ko dik a puf fer zó na mi ni má lis mér té ké -
nek kü lön jog sza bály ban tör té nõ meg ha tá ro zá sá ról,
amennyi ben az Euró pai Unió bár mely tag ál la má ban olyan
gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve zet köz ter mesz té si
célú for ga lom ba ho za ta lá nak en ge dé lye zé sét kez de mé -
nye zik, amely ese té ben az érin tett nö vény faj tá ra néz ve a
kü lön jog sza bály a puf fer zó na mi ni má lis mér té két nem ha -
tá roz za meg.

29.  § A tör vény ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok, valamint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta -
tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si
el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

30.  § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 90/219/EGK (1990. áp ri lis 23.) irány elve a
gén tech no ló gi á val mó do sí tott mik ro or ga niz mu sok zárt
rend szer ben tör té nõ fel hasz ná lá sá ról, 17. cikk (a tör vény
21.  §-a);

b) a Ta nács 98/81/EK (1998. ok tó ber 26.) irány elve a
gén tech no ló gi á val mó do sí tott mik ro or ga niz mu sok zárt
rend szer ben tör té nõ fel hasz ná lá sá ról  szóló 90/219/EGK
irány elv mó do sí tá sá ról, 1. cikk (1) be kez dés [a tör vény
9.  §-ának (1) be kez dé se, 10.  §-a];

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2001/18/EK
(2001. már ci us 12.) irány elve a gén tech no ló gi á val mó do -
sí tott szer ve ze tek kör nye zet be tör té nõ szán dé kos ki bo csá -
tá sá ról és a Ta nács 90/220/EGK irány el vé nek ha tá lyon kí -
vül he lye zé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 1829/2003/EK, 
1830/2003/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de le tek.

(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1946/2003/EK
(2003. jú li us 15.) ren de le te a gén tech no ló gi á val mó do sí -
tott szer ve ze tek or szág ha tá ro kon tör té nõ át vi te lé rõl,
18. cikk (a tör vény 21. és 22.  §-a);

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1829/2003/EK
(2003. szep tem ber 22.) ren de le te a gén tech no ló gi á val mó -
do sí tott élel mi sze rek rõl és ta kar má nyok ról, 5. cikk (2) be -
kez dés, 17. cikk (2) be kez dés, 29. cikk (1) be kez dés,
30. cikk (6)–(7) be kez dés, 45. cikk (a tör vény 5.  §, 18.  §;
21. és 22.  §, 10–11., 13., 19.  §-a);

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1830/2003/EK
(2003. szep tem ber 22.) ren de le te a gén tech no ló gi á val mó -
do sí tott szer ve ze tek nyo mon kö vet he tõ sé gé rõl és cím ké -
zé sé rõl, és a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek bõl
elõ ál lí tott élel mi szer- és ta kar mány ter mé kek nyo mon kö -
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vet he tõ sé gé rõl, valamint a 2001/18/EK irány elv mó do sí tá -
sá ról, 4. cikk (6)–(8) be kez dés, 9. cikk (1) be kez dés,
11. cikk (a tör vény 14.  §, 21. és 22.  §-a).

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

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
252/2006. (XII. 7.) Korm.

rendelete

a településrendezési és az építészeti-mûszaki
tervtanácsokról

A Kor mány az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del -
mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Étv.) 62.  §-a (1) be kez dé sé nek q) pont já ban ka pott fel -
hatalmazás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet alkalmazási köre

1.  §

A ren de let sza bá lya it kell al kal maz ni az e ren de let ben
meg ha tá ro zott te le pü lés ren de zé si ter vek és he lyi épí té si
sza bály za tok, valamint a jog sza bály alap ján épí tés ügyi ha -
tó sá gi en ge dély hez kö tött és e ren de let ben, valamint az ön -
kor mány zat ren de le té ben meg ha tá ro zott épít mé nyek épí -
té sze ti-mû sza ki ter vét vé le mé nye zõ terv ta nács mû kö dé sé -
re és el já rá si rend jé re.

A tervtanács összetétele

2.  §

(1) A terv ta nács – a te le pü lés ter ve zés ben, illetve az épí -
té sze ti-mû sza ki ter ve zés ben ma gas szin tû el mé le ti és gya -
kor la ti is me re tek kel ren del ke zõ – ter mé sze tes sze mé lyek -
bõl álló szak mai ta nács adó tes tü let.

(2) A terv ta nács el nök bõl és terv ta ná csi ta gok ból áll,
akik a terv ta ná csi tár gya lá son sza va za ti jog gal ren del kez -
nek.

(3) A terv ta nács tag ja i ra ja vas la tot te het nek:
a) a terv ta nács el nö ke,
b) az épí tés ügy ben ér de kelt szak mai, tár sa dal mi, ci vil

szer ve ze tek,
c) a szak te rü le ti leg érin tett fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek,

valamint

d) az or szá gos és nem zet kö zi vé de lem (vi lág örök ség
 védelme, mû em lék vé de lem, ter mé szet vé de lem, kör nye zet-
és táj vé de lem) el ren de lé se te kin te té ben ille té kességgel ren -
del ke zõ mi nisz ter.

(4) A szak mai ka ma rák a terv ta nács ba leg alább 10, leg -
fel jebb 50, az 5.  § (1) és (3) be kez dé sé ben fog lalt ké pe sí té -
si fel té te lek nek meg fe le lõ sze mélyt je löl nek ki.

(5) A terv ta nács tag ja
a) a ki je lölt sze mé lyek kö zül leg alább 10, valamint
b) a ja va solt sze mé lyek kö zül

a terv ta nács mû köd te tõ je ál tal a 13.  § (2) be kez dé sé nek
a)–c) és e)–f) pont jai, va la mint (3) be kez dé se figye lembe -
véte lével ki ne ve zett sze mély.

A tervtanács elnöke

3.  §

(1) A terv ta nács el nö ke
a) a köz pon ti terv ta ná csok ese té ben a mi nisz ter ál tal ki -

ne ve zett köz tiszt vi se lõ;
b) a te rü le ti terv ta ná csok ban a te rü le ti fõ épí tész;
c) a he lyi terv ta nács ban,
ca) ha a he lyi ön kor mány zat mû köd te ti az ön kor mány -

za ti fõ épí tész,
cb) ha a te rü le ti épí tész ka ma ra el nö ke mû köd te ti a te -

rü le ti épí tész ka ma ra el nö ke, vagy a ka ma ra ál tal fel kért
ka ma rai tag.

(2) Az (1) be kez dés a) és cb) pont ja sze rin ti terv ta ná -
csok ese té ben a terv ta nács el nö két a mû köd te tõ ne ve zi ki.
A terv ta nács el nö ké vé a te le pü lés ter ve zé si, az épí té sze -
ti-mû sza ki ter ve zé si és az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi jo -
go sult ság sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett ség gel és leg alább
nyolc éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zõ sze mély ne -
vez he tõ ki.

(3) A terv ta ná csi el nö ki ki ne ve zés négy évre szól, amely 
meg hosszab bít ha tó. A terv ta ná csi el nö ki ki ne ve zés meg -
szû nik

a) köz pon ti terv ta nács el nö ke ese té ben a ki ne ve zés mi -
nisz ter ál ta li vissza vo ná sá val,

b) a te rü le ti, illetve ön kor mány za ti fõ épí té szi meg bí za -
tás meg szû né sé vel,

c) ka ma rai tag ese té ben a szak ma gya kor lá si jo go sult -
ság, illetve a ka ma rai tag sá gi jog vi szony meg szû né sé vel.

(4) A terv ta nács el nö ké nek fel ada ta:
a) ja vas lat té tel a mû köd te tõ nek
aa) a tit kár és terv ta ná csi ta gok ki ne ve zé sé re,
ab) a terv ta nács ügy rend jé re és annak el fo ga dá sá ra;
b) a terv do ku men tá ció át té te le a fel adat kör és mû kö dé -

si te rü let sze rint ille té kes terv ta nács hoz a tit kár ja vas la ta
alap ján;

c) szük ség ese tén a tit kár ja vas la ta alap ján el ren del he ti
a terv do ku men tá ció rö vi dí tett, vagy – amennyi ben ké -
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szült – di gi tá li san rög zí tett vál to za tá nak a terv do ku men tá -
ció be nyúj tó ja ál ta li meg kül dé sét a terv ta nács szá má ra;

d) a terv ta ná csi tár gya lá son részt ve võ ta gok ki vá lasz tá sa;
e) a tár gya lan dó té mák tól füg gõ en bí rá ló ki je lö lé se;
f) a terv ta ná csi mun ka irá nyí tá sa, a tár gya lás ve ze té se;
g) a tár gya lá son el hang zott vé le mé nyek szó be li össze -

fog la lá sa a jegy zõ könyv szá má ra;
h) a terv ta ná csi ál lás fog la lás ki ad má nyo zá sa.

(5) A (4) be kez dés a)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zot tak az
el nök ki zá ró la gos, át nem ru ház ha tó jog kö rét ké pe zik, to -
váb bi jog kö re it az ügy rend ben meg ha tá ro zot tak sze rint át -
ad hat ja. Tar tós aka dá lyoz ta tá sa ese tén a terv ta nács tit ká rá -
nak kez de mé nye zé sé re az el nök he lyet te sí té sé re a ki ne ve -
zés, illetve meg bí zás (2) be kez dés ben fog lalt rend je sze -
rint ke rül sor.

A tervtanács titkára

4.  §

(1) A terv ta nács tit ká rát a terv ta nács mû köd te tõ je ne ve -
zi ki. A tit kár ki ne ve zé se négy évre szól, amely meg -
hosszab bít ha tó, illetve meg szû nik a köz tiszt vi se lõi, illetve
a mun ka-, valamint mun ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi -
szony meg szû né sé vel.

(2) A tit kár a terv ta nács tí pu sá nak (te le pü lés ren de zé si
vagy épí té sze ti-mû sza ki) meg fe le lõ fel sõ fo kú szak irá nyú
vég zett ség gel, valamint köz igaz ga tá si alap vizs gá val vagy
az zal egyen ér té kû vizs gá val ren del ke zõ sze mély.

(3) A tit kár
a) vizs gál ja a terv ta nács ha tás kö ré nek és ille té -

kességének fenn ál lá sát,
b) ja vas la tot tesz az el nök nek a ké re lem és a hoz zá tar -

to zó terv do ku men tá ció fel adat kör és mû kö dé si te rü let hi á -
nya  miatti át té te lé re,

c) vizs gál ja, hogy a be nyúj tott terv do ku men tá ció tar -
tal maz za-e az e ren de let sze rin ti kö te le zõ tar tal mi ele me -
ket,

d) szük ség ese tén a hi ány pót lás ra szó lít ja fel a terv do -
ku men tá ció be nyúj tó ját,

e) szük ség ese tén ja vas la tot tesz az el nök nek a tele -
pülésrendezési terv do ku men tá ció rö vi dí tett, vagy
– amennyi ben ké szült – di gi tá li san rög zí tett vál to za tá nak a 
terv do ku men tá ció be nyúj tó ja ál ta li, a terv ta nács szá má ra
tör té nõ meg kül dé sé nek el ren de lé sé re,

f) meg hív ja a terv ta ná csi tár gya lás részt ve võ it e jog sza -
bály ban fog lal tak nak és az el nök dön té sé nek meg fele lõen,

g) ve ze ti és össze ál lít ja a jegy zõ köny vet,
h) elõ ké szí ti az el nök nek ki ad má nyo zás ra a terv ta ná -

cson el hang zot tak alap ján a terv ta nács ál lás fog la lá sát,
i) meg kül di az érin tet tek nek a terv ta ná csi ál lás fog la -

lást,
j) vég zi a terv ta nács mû kö dé sé vel kap cso la tos irat ke -

ze lé si fel ada to kat,

k) kez de mé nye zi a mû köd te tõ nél az el nök tar tós aka dá -
lyoz ta tá sa a he lyet te sí tés el ren de lé sét,

l) be kér he ti a ter ve zés tár gyá tól, az épít mény jel le gé tõl
és a vé dett ség tí pu sá tól füg gõ en:

la) a ter ve zé si te rü let rõl és kör nye ze té rõl ké szült
 fotókat,

lb) fo tó mon tázst,
lc) a hom lok zat-szí ne zés do ku men tá lá sát, és
ld) a tu do má nyos és di ag nosz ti kai ku ta tá sok ered -

ményeinek összeg zé sét, valamint ma ket tet, táv la ti ké pe -
ket stb.

(4) A tit kár fel ada ta it a terv ta nács el nö ke, vagy tag ja is
el lát hat ja, ha meg fe lel a (2) be kez dés sze rin ti fel té te lek -
nek.

A tervtanácsi tag

5.  §

(1) A terv ta nács tag ja – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – a te le pü lés ren de zé si-ter ve zé si, az épí té -
sze ti-mû sza ki ter ve zé si és az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi
jo go sult ság sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett ség gel és leg alább
öt éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zõ ter mé sze tes sze -
mély le het.

(2) A 2.  § (3) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott mû -
em lé ki vé de lem el ren de lé se te kin te té ben ille té kes mi nisz -
ter ja vas la tá ra ki ne ve zett terv ta ná csi tag fel sõ fo kú szak irá -
nyú vég zett ség gel ren del ke zõ mû vé szet tör té nész is le het.

(3) A szak mai ka ma rák ál tal je lölt terv ta ná csi ta gok nak
ter ve zé si szak ma gya kor lá si jo go sult ság gal is rendelkez -
niük kell.

(4) A terv ta nács tag ja it a terv ta nács mû köd te tõ je ne ve zi
ki. A terv ta ná csi ta gok ki ne ve zé se négy évre szól, amely
meg hosszab bít ha tó. Ha ki ne ve zést ki zá ró kö rül mény a ki -
ne ve zést köve tõen me rül fel, a mû köd te tõ a ki ne ve zést
vissza von ja.

(5) Egy sze mély több terv ta nács ban is le het terv ta ná csi
tag.

A bíráló

6.  §

(1) A terv ta nács el nö ke az egyes szak kér dé sek tisz tá zá -
sa, illetve a terv ta nács meg ala po zot tabb vé le mény-nyil vá -
ní tá sa ér de ké ben bí rá lót kér het fel.

(2) A 9.  § (2) be kez dés d) pont já ban fog lalt eset ben az
5.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek meg fe le lõ bí -
ráló fel ké ré se kö te le zõ.
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(3) A bí rá ló ra a terv ta nács tag já ra vo nat ko zó az 5.  §
(1)–(3) be kez dés sze rin ti szak mai fel té te lek az irány adók.

(4) A bí rá ló fel ada ta a terv ta nács ra be nyúj tott terv do ku -
men tá ció írá sos bí rá la tá nak el ké szí té se. A bí rá lat el ké szí -
té sé re ele gen dõ idõt, de leg fel jebb 10 mun ka na pot kell
biz to sí ta ni.

Összeférhetetlenségi szabályok

7.  §

(1) Bí rá ló ként, illetve el nök ként, tag ként, valamint tit -
kár ként nem ve het részt a terv ta ná csi el já rás ban a tár gya -
lan dó terv do ku men tá ció ter ve zõ je, valamint annak

a) a köz igaz ga tá si és ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
(a továb biak ban: Ket.) 172.  § g) pont ja alap ján hoz zá tar to -
zó ja,

b) a terv do ku men tá ció be nyúj tá sát meg elõ zõ egy éven
be lül szer zõi jogi vé de lem alá esõ al ko tás te kin te té ben
szer zõ tár sa vagy mun ka tár sa volt,

c) mun ka tár sa, illetve gaz da sá gi tár sa ság ban tu laj do -
nos tár sa, a tu laj do ná ban álló gaz da sá gi tár sa ság nak al kal -
ma zott ja vagy az zal meg bí zá si jog vi szony ban áll, illetve

d) tu laj do ná ban levõ gaz da sá gi tár sa ság al kal ma zá sá -
ban vagy az zal meg bí zá si jog vi szony ban álló ter ve zõ.

(2) A terv ta nács ban nem ve het részt az, aki tõl nem vár -
ha tó el az ügy tár gyi la gos meg íté lé se.

(3) Te le pü lés ren de zé si esz köz re vo nat ko zó terv ta ná csi
ál lás fog la lás ki ala kí tá sa ese tén nem le het el nök, tag,
illetve bí rá ló az el fo ga dás ban érin tett ön kor mány zat al kal -
ma zott ja, valamint kép vi se lõ tes tü le té nek tag ja.

(4) Az össze fér he tet len ség el bí rá lá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról a terv ta nács ügy rend je ren del ke zik.

(5) A bí rá ló, az el nök, a tag, valamint a tit kár a terv ta nács
mû köd te tõ jé nek ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb az ok fel -
me rü lé sé tõl szá mí tott 3 na pon be lül kö te les be je len te ni, ha 
vele szem ben össze fér he tet len sé gi ok áll fenn. Az össze -
fér he tet len sé gi okot az össze fér he tet len sé gi ok ról való tu -
do más szer zés tõl szá mí tott nyolc na pon, de leg ké sõbb a
terv ta ná csi el já rás meg in du lá sá tól szá mí tott hat hó na pon
be lül a terv ta ná csi tár gya lá son részt ve võ, valamint a terv -
ta ná csi ál lás fog la lás sal érin tett sze mély is be je lent he ti.

A településrendezési tervtanácsok feladatköri
és mûködési területre vonatkozó szabályai

8.  §

(1) A köz pon ti te le pü lés ren de zé si terv ta nács mû kö dé si
te rü le te az egész or szág te rü le té re ki ter jed.

(2) A köz pon ti te le pü lés ren de zé si terv ta nács fel ada ta,
hogy vé le mé nyez ze:

a) a fõ vá ros, a fõ vá ro si ke rü le tek, a me gyei jogú vá ro -
sok, a tel jes egé szé ben, vagy rész ben a vi lág örök ség te rü -
le tén fek võ vá ro sok köz igaz ga tá si te rü le té nek egé szé re
egy szer re ké szí tett te le pü lés szer ke ze ti ter ve ket,

b) azon he lyi épí té si sza bály za to kat, ame lyek az
a) pont ban meg ha tá ro zott te rü le tek re, sza bá lyo zá si terv vel 
együtt ké szül nek,

c) az a) és b) pon tok ban fel so rol tak tel jes körû fe lül -
vizs gá la ta kap csán szük sé ges sé váló mó do sí tást tar tal ma -
zó te le pü lés ren de zé si esz kö zö ket,

d) mind azon te le pü lés ren de zé si ter vet, amely olyan
vál to zást tar tal maz, amely az a) pont ban meg ha tá ro zott te -
le pü lé sek egész köz igaz ga tá si te rü le té re vagy azon túl me -
nõ en is ha tás sal van.

(3) A te rü le ti te le pü lés ren de zé si terv ta nács mû kö dé si
te rü le te meg egye zik a te rü le ti fõ épí tész ille té kességi te rü -
le té vel.

(4) A te rü le ti te le pü lés ren de zé si terv ta nács fel ada ta,
hogy vé le mé nyez ze:

a) a vá ro sok, az 1000 fõ la kos ság szá mot meg ha la dó
köz sé gek köz igaz ga tá si te rü le tét, valamint az or szá gos
mû em lé ki vé dett ség alatt álló vagy az or szá gos je len tõ sé -
gû vé dett ter mé sze ti te rü le te ket, illetve az euró pai kö zös -
sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te té sû (a továb -
biak ban: Na tu ra 2000) te rü le te ket érin tõ te le pü lés szer ke -
ze ti ter ve ket,

b) a (2) be kez dés a) pont já ban fel so rolt ter vek leg alább
te le pü lés szer ke ze ti egy ség re ki ter je dõ mó do sí tá sát,

c) mind azon te le pü lés ren de zé si ter vet, amely olyan
vál to zást tar tal maz, amely az a) pont ban meg ha tá ro zott te -
le pü lé sek egész köz igaz ga tá si te rü le té re vagy azon túl me -
nõ en is ha tás sal van.

Az építészeti-mûszaki tervtanácsok feladatköri
és mûködési területre vonatkozó szabályai

9.  §

(1) A köz pon ti épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács mû kö dé si
te rü le te az egész or szág te rü le té re ki ter jed.

(2) A köz pon ti épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács fel ada ta,
hogy vé le mé nyez ze:

a) mû em lé ki je len tõ sé gû te rü le ten, mû em lé ki kör nye -
zet ben, or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le ten,
Na tu ra 2000 te rü le ten, ki emelt üdü lõ kör zet ben, to váb bá
he lyi épí té sze ti örök sé gi vé de lem alatt álló te rü le ten meg -
va ló su ló

aa) 20 000 m2 összes szint te rü le tet meg ha la dó ke res ke -
del mi, ipa ri, lo gisz ti kai ren del te té sû, to váb bá

ab) 5000 m2 összes szint te rü le tet meg ha la dó egyéb ren -
del te té sû 
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új épü let épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé sé hez szük sé ges
épí té sze ti-mû sza ki ter ve ket;

b) vi lág örök ség te rü le ten a 2000 m2 összes szint te rü le -
tet meg ha la dó egyéb ren del te té sû új épü let épí tés ügyi ha -
tó sá gi en ge dé lye zé sé hez szük sé ges épí té sze ti-mû sza ki
ter ve ket;

c) mé ret ha tár nél kül a kü lön jog sza bály sze rint nem zet -
gaz da sá gi szem pont ból ki emelt és az Étv. 2.  §-ának
9. pont ja sze rin ti köz hasz ná la tú új épít mény épí tés ügyi ha -
tó sá gi en ge dé lye zé sé hez szük sé ges épí té sze ti-mû sza ki
ter ve ket;

d) egye di mû em lé ki vé de lem alatt álló in gat lant érin tõ
ter ve zett be ru há zás, illetve mû em lé ki vé de lem alatt álló
épü le tek hom lok za tát, tö me gét érin tõ hely re ál lí tás, fel újí -
tás, át ala kí tás, hoz zá épí tés, ren del te tés vál tás, illetve mû -
em lé ki vé dett sé gû in gat la non új épü let épí tés ügyi ha tó sá gi 
en ge dé lye zé sé hez szük sé ges épí té sze ti-mû sza ki ter ve ket.

(3) A te rü le ti épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács mû kö dé si
te rü le te – a 10.  § (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel –
meg egye zik a te rü le ti fõ épí tész ille té kességi te rü le té vel.

(4) A te rü le ti épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács fel ada ta – a
10.  § (4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel –, hogy vé le -
mé nyez ze:

a) a mû em lé ki je len tõ sé gû te rü le ten, a mû em lé ki kör -
nye zet ben, a vi lág örök ség te rü le ten, az or szá gos je len tõ sé -
gû vé dett ter mé sze ti te rü le ten, a Na tu ra 2000 te rü le ten, a
ki emelt üdü lõ kör zet ben, to váb bá a he lyi épí té sze ti örök sé -
gi vé de lem alatt álló te rü le ten meg va ló su ló

aa) 10 000 m2 összes szint te rü le tet el érõ, de a
20 000 m2 összes szint te rü le tet meg nem ha la dó ke res ke -
del mi, ipa ri, lo gisz ti kai ren del te té sû, to váb bá

ab) 3000 m2 összes szint te rü le tet el érõ, de az 5000 m2

összes szint te rü le tet meg nem ha la dó egyéb ren del te té sû új 
épü let, és

ac) 5000 m2 összes szint te rü le tet meg ha la dó meg lé võ
köz hasz ná la tú
épít mény hom lok za tát is érin tõ bõ ví tés épí tés ügyi ha tó sá gi 
en ge dé lye zé sé hez szük sé ges épí té sze ti-mû sza ki ter veket;

b) az a) pont sze rin ti vé de lem alatt nem álló te rü le ten a
20 000 m2 összes szint te rü le tet meg ha la dó mé re tû új épü let 
épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé sé hez szük sé ges épí té sze -
ti-mû sza ki ter ve ket.

10.  §

(1) A he lyi épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács mû kö dé si te -
rü le te – a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ki vé te lé vel – 
a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le té re ter jed ki.

(2) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ki vé te lé vel a 
he lyi épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács fel ada ta, hogy vé le mé -
nyez ze:

a) a mû em lé ki je len tõ sé gû te rü le ten, a mû em lé ki kör -
nye zet ben, valamint a vi lág örök ség te rü le ten, az or szá gos
je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le ten, a Na tu ra 2000 te -

rü le ten, a ki emelt üdü lõ kör zet ben, to váb bá a he lyi épí té -
sze ti örök sé gi vé de lem alatt álló te rü le ten meg va ló su ló

aa) 5000 m2  összes szint te rü le tet el érõ, de a 10 000 m2

összes szint te rü le tet meg nem ha la dó ke res ke del mi, ipa ri,
lo gisz ti kai ren del te té sû, to váb bá

ab) 2000 m2 összes szint te rü le tet el érõ, de a 3000 m2

összes szint te rü le tet meg nem ha la dó egyéb ren del te té sû
új épü let épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zés hez szük sé ges
épí té sze ti-mû sza ki ter ve ket;

b) jog sza bállyal épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez kö -
tött épí té si te vé keny sé gek en ge dé lye zé sé hez szük sé ges
épí té sze ti-mû sza ki ter ve ket, ame lyek nek a he lyi terv ta -
nács ál ta li vé le mé nye zé sét – a he lyi épí té sze ti ér té kek vé -
del me és a te le pü lés kép ala kí tá sa ér de ké ben – a te le pü lé si
(fõ vá ros ban a ke rü le ti) ön kor mány zat az ál ta la mû köd te -
tett terv ta nács mû kö dé si rend jé rõl  szóló ren de le té ben elõ -
ír ta.

(3) A fõ vá ro si épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács mû kö dé si
te rü le te a fõ vá ros köz igaz ga tá si te rü le té re ter jed ki.

(4) A fõ vá ro si épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács fel ada ta,
hogy vé le mé nyez ze:

a) a mû em lé ki je len tõ sé gû te rü le ten, a mû em lé ki kör -
nye zet ben, valamint a vi lág örök ség te rü le ten, az or szá gos
je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le ten, a Na tu ra 2000 te -
rü le ten, a ki emelt üdü lõ kör zet ben, to váb bá a he lyi épí té -
sze ti örök sé gi vé de lem alatt álló te rü le ten meg va ló su ló

aa) 10 000 m2 összes szint te rü le tet el érõ, de a
20 000 m2 összes szint te rü le tet meg nem ha la dó ke res ke -
del mi, ipar i, lo gisz ti kai ren del te té sû, to váb bá

ab) 3000 m2 összes szint te rü le tet el érõ, de az 5000 m2

összes szint te rü le tet meg nem ha la dó egyéb ren del te té sû
új épü let,

ac) 5000 m2 összes szint te rü le tet meg ha la dó meg lé võ
köz hasz ná la tú épít mény hom lok za tát is érin tõ bõ ví té se
épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé sé hez szük sé ges épí té sze -
ti-mû sza ki ter ve ket;

b) az a) pont sze rin ti vé de lem alatt nem álló te rü le ten a
20 000 m2 összes szint te rü le tet meg ha la dó mé re tû új épü let 
épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé sé hez szük sé ges épí té sze -
ti-mû sza ki ter vek;

c) a he lyi épí té sze ti ér té kek vé del me és a te le pü lés kép
ala kí tá sa ér de ké ben a fõ vá ro si ön kor mány zat – terv ta nács
mû kö dé si rend jé rõl  szóló, az érin tett ke rü le ti ön kor mány -
za tok kal e te kin tet ben egyez te tett – ren de le té ben meg ha tá -
ro zott, jog sza bállyal épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez kö -
tött épí té si te vé keny sé gek épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye -
zé sé hez szük sé ges épí té sze ti-mû sza ki ter ve ket.

(5) A te rü le ti épí tész ka ma ra a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott fel adat kör gya kor lá sá ra ki ter je dõ en ak kor mû köd -
tet he lyi épí té sze ti-mû sza ki terv ta ná csot, ha azt a te le pü lé -
si ön kor mány zat sem egye dül, sem tár su lá sos for má ban
nem mû köd te ti.

(6) A te rü le ti épí tész ka ma ra ál tal mû köd te tett he lyi
terv ta nács mû kö dé si te rü le te meg egye zik a te rü le ti épí tész
ka ma ra ille té kességi te rü le té vel.
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(7) A te rü le ti épí tész ka ma ra a he lyi terv ta nács meg ala -
kí tá sa elõtt tá jé koz ta tást kér a he lyi ön kor mány zat tól ar ról, 
hogy mû köd tet-e terv ta ná csot, va la mint an nak meg ala kí -
tá sa, il let ve meg szün te té se idõ pont já ról.

(8) A te le pü lé si ön kor mány zat ha la dék ta la nul tá jé koz -
tat ja az ille té kes te rü le ti épí tész ka ma rát

a) he lyi terv ta ná csa mû köd te té sé rõl  szóló ren de le té nek 
meg kül dé sé vel he lyi terv ta ná csa meg ala ku lá sá ról, il let ve

b) az ál ta la mû köd te tett he lyi terv ta nács meg szün te té -
sé rõl.

(9) Ugyan azon tény be li ál la pot mel lett azo nos épí té sze ti 
meg ol dást tar tal ma zó terv do ku men tá ció is mé tel ten nem
bí rál ha tó el.

A tervtanácshoz benyújtandó tervdokumentumok

11.  §

(1) A te le pü lés ren de zé si terv ta nács hoz be nyúj tan dó
terv do ku men tá ci ó nak – an nak jel le gé tõl füg gõ en – a kö -
vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) az or szá gos te rü let ren de zé si terv, a me gyei, va la mint 
a ki emelt tér sé gi ter vek irány adó ré sze it,

b) a ha tá lyos te le pü lés fej lesz té si kon cep ci ót,
c) a ha tá lyos te le pü lés szer ke ze ti ter vet an nak mó do sí -

tá sa kor, il let ve új te le pü lés szer ke ze ti terv, va la mint sza bá -
lyo zá si terv be nyúj tá sa ese tén,

d) az adott te le pü lés ren de zé si terv, he lyi épí té si sza bály -
zat ké szí té sé rõl ren del ke zõ ön kor mány za ti ha tá ro za tot,

e) az el vég zett vizs gá la tok össze fog la lá sát,
f) az alá tá masz tó mun ka ré szek, valamint – amennyi ben 

ren del ke zés re áll – az örök ség vé del mi ha tás ta nul mány
össze fog la lá sát és ha tá sa it a terv re,

g) a te le pü lés szer ke ze ti terv ter ve ze tét,
h) a ha tá lyos sza bá lyo zá si ter vet a sza bá lyo zá si terv be -

nyúj tá sa ese tén,
i) a sza bá lyo zá si terv ter ve ze tét,
j) a he lyi épí té si sza bály zat ter ve ze tét,
k) a terv do ku men tá ció be nyúj tó já nak és ter ve zõ jé nek

ne vét vagy el ne ve zé sét, va la mint cí mét, il let ve szék he lyét, 
és a ter ve zé si jo go sult ság meg ne ve zé sét, va la mint az azt
iga zo ló ok irat szá mát, to váb bá

l) azon do ku men tu mo kat, ame lyek kel kap cso lat ban a
be nyúj tó terv ta ná csi vé le ményt kér.

(2) A te le pü lés ren de zé si terv ta nács hoz a terv do ku men -
tá ci ót olyan ter vi ál la pot ban (mun ka fá zis ban) kell be ad ni,
hogy ar ról egy ér tel mû vé le mény le gyen al kot ha tó.

(3) Az épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács hoz be nyúj tott
terv do ku men tá ci ó nak a kü lön jog sza bály sze rint épí tés -
ügyi ha tó sá gi en ge dély hez kö tött, és a 9.  § (2) és (4),
valamint a 10.  § (2) és (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
épít mé nyek épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si terv do ku -
men tá ci ó já ból az aláb bi mun ka ré sze ket kell tar tal maz nia:

a) mû sza ki le írás,
b) hely szín rajz a szom szé dos épít mé nyek és a te rep vi -

szo nyok fel tün te té sé vel,

c) az el té rõ szin tek alap raj za,
d) met sze tek, a meg ér tés hez szük sé ges mér ték ben,
e) va la mennyi hom lok zat,
f) ut ca kép, ha a ter ve zett épít mény az ut ca kép ben meg -

je le nik,
g) a sza bá lyo zá si terv nek és a he lyi épí té si sza bály zat -

nak a ter ve zés sel érin tett te lek re vo nat ko zó ki vo na ta.

(4) A (3) be kez dés g) pont já ban fog lal tak a he lyi ön kor -
mány zat ál tal mû köd te tett terv ta ná csok te kin te té ben nem
al kal ma zan dók.

(5) Az épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács hoz be nyúj tott
terv do ku men tá ci ó hoz mel lé kel ni kell a terv do ku men tá ció
be nyúj tó já nak és ter ve zõ jé nek ne vét vagy el ne ve zé sét,
valamint cí mét, illetve szék he lyét tar tal ma zó írás be li tá jé -
koz ta tást, valamint a ter ve zé si jo go sult sá gá nak meg ne ve -
zé sét és az azt iga zo ló ok irat szá mát.

A tervtanácsi eljárás rendje

12.  §

(1) A terv ta ná csi el já rás a terv do ku men tá ció be nyúj tó -
já nak ké rel mé re in dul.

(2) A terv do ku men tá ci ót
a) te le pü lés ren de zé si terv ta nács nak há rom pél dány -

ban,
b) épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács nak két pél dány ban,

pa pír ala pon kell be nyúj ta ni.

(3) Amennyi ben a terv do ku men tá ció di gi tá lis adat hor -
do zón is be nyúj tás ra ke rül, pa pír ala pon a (2) be kez dés a),
il let ve b) pont já ban meg ha tá ro zott hoz ké pest eggyel ke ve -
sebb pél dány szám ban kell be nyúj ta ni.

(4) Amennyi ben a be nyúj tott terv do ku men tá ció nem fe -
lel meg az e ren de let ben elõ írt tar tal mi kö ve tel mé nyek nek
a terv ta nács tit ká ra 3 mun ka na pon be lül egy al ka lom mal
leg fel jebb 15 na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra szó lít hat ja
fel a be nyúj tót. A hi ány pót lás ide je nem szá mít bele vé le -
mé nye zé si ha tár idõ be.

(5) A be nyúj tott terv do ku men tá ci ót a terv ta nács tag jai
és a meg hí vott részt ve võk szá má ra a tár gya lás elõtt leg -
alább 5 mun ka nap pal ta nul má nyo zás ra hoz zá fér he tõ vé
kell ten ni. A bí rá lók szak mai vé le mé nyü ket a terv ta nács
ülé se elõtt leg alább 5 mun ka nap pal írás ban meg kül dik a
terv ta nács tit ká rá nak.

(6) A terv ta nács az ál lás fog la lá sát a ké re lem elõ ter jesz -
tésétõl szá mí tott 30 mun ka na pon be lül hoz za meg. A ha -
tár idõ in do kolt eset ben egy al ka lom mal 30 nap pal meg -
hosszab bít ha tó. Az ügy in té zé si ha tár idõ be az ál lás fog la lás 
pos tá ra adá sá nak nap ja is be szá mít.

(7) A tit kár a terv ta nács el nö ke ál tal alá írt ál lás fog la lást
pos tai úton meg kül di – épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács ese tén 
a terv do ku men tá ció egy le pe csé telt pél dá nyá val együtt –
a terv do ku men tá ció be nyúj tó já nak és ter ve zõ jé nek.

2006/150. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11887



(8) A tit kár a terv ta ná csot mû köd te tõ szerv irat ke ze lé si
sza bá lyai sze rint nyil ván tar tás ba ve szi és meg õr zi a jegy -
zõ köny vet és an nak mel lék le te it, va la mint a terv ta nács ál -
lás fog la lá sát, to váb bá a terv do ku men tá ció egy pél dá nyát
vagy az azt tar tal ma zó di gi tá lis adat hor do zót.

(9) Az épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács a kü lön jog sza bá -
lyok ban fog lalt elõ írásoknak meg fele lõen gon dos ko dik a
sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil -
vá nos sá gá ról, valamint a ti tok vé de lem rõl.

13.  §

(1) A terv ta nács a tár gya lan dó do ku men tá ció tar tal má -
tól füg gõ en az ügy rend jé ben meg ha tá ro zott el té rõ szám -
ban és össze té tel ben, de leg alább 5 tag gal ülé se zik. Az
ügy rend ben meg ha tá ro zott lét szám az el já ró terv ta nács ha -
tá ro zat ké pes sé gé nek fel té te le.

(2) A terv ta ná csi tár gya lá son a ta gok kö zül min den eset -
ben részt vesz:

a) a köz pon ti és a te rü le ti terv ta ná csok ese tén az or szá -
gos épí tész ka ma ra kép vi se lõ je,

b) a köz pon ti és a te rü le ti te le pü lés ren de zé si terv ta nács
ese tén az or szá gos mér nök ka ma ra kép vi se lõ je,

c) az ön kor mány zat ál tal mû köd te tett he lyi terv ta nács
ese tén a te rü le ti épí tész ka ma ra kép vi se lõ je,

d) a köz pon ti és a te rü le ti épí té sze ti-mû sza ki terv ta -
nács, illetve a te rü le ti épí tész ka ma ra ál tal mû köd te tett he -
lyi terv ta nács ese tén az ille té kes ön kor mány za ti fõ épí tész,

e) a 9.  § (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti eset ben a kul tu -
rá lis örök ség vé del mé ért fe le lõs mi nisz ter ál tal a 2.  §
(3) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján ja va solt mû vé szet tör té -
nész,

f) mû em lé ki je len tõ sé gû te rü le ten, illetve mû em lé ki
kör nye zet ben, valamint or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter -
mé sze ti te rü le ten, illetve Na tu ra 2000 te rü le ten ter ve zett
épí té si en ge dély kö te les be ru há zás ese tén a 2.  § (3) be kez -
dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély ál tal ja va solt
tag.

(3) A 9.  § (2) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben a köz pon ti terv ta nács a kul tu rá lis örök ség vé del -
mé ért fe le lõs mi nisz ter ál tal a 2.  § (3) be kez dé sé nek
d) pont ja alap ján ja va solt ta gok több sé gé vel mû kö dik.

(4) A terv ta ná csi tár gya lá son min den eset ben meg -
hívottként, ta nács ko zá si jog gal, sza va za ti jog nél kül vesz
részt:

a) a bí rá ló (op po nens),
b) a terv do ku men tá ció be nyúj tá sá ra jog sza bállyal kö -

te le zett: (a továb biak ban: a terv do ku men tá ció be nyúj tó ja),
ba) te le pü lés ren de zé si terv do ku men tá ció ese tén a pol -

gár mes ter, fõ pol gár mes ter,
bb) épí té sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ció ese tén a ter -

ve zõ,
c) te le pü lés ren de zé si terv ta nács ese tén a terv do ku men -

tá ció ké szí tõ je,

d) épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács ese tén
da) az elsõ fo kon el já ró épí tés ügyi ha tó ság kép vi se lõ je,
db) az épít te tõ,
e) te le pü lés ren de zé si szer zõ dés ese tén az ön kor mány -

zat tal szer zõ dõ fél.

(5) Az el nök a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí -
vül más sze mé lyek tár gya lás ra tör té nõ meg hí vá sát is el ren -
del he ti, akik a tár gya lá son ta nács ko zá si jog gal, sza va za ti
jog nél kül vesz nek részt.

(6) Nem ve het részt a terv ta ná csi el já rás ban el nök ként,
tag ként, valamint bí rá ló ként az a sze mély, aki

a) bûn cse lek ményt vagy szak ma gya kor lás sal kap cso -
la tos sza bály sér tést kö ve tett el annak jog erõs meg ál la pí tá -
sá tól szá mí tott egy évig, bûn cse lek mény ese té ben a bün te -
tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok aló li men te sü lés idõ pont -
já ig, de leg alább egy évig,

b) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint eti -
kai-fe gyel mi bün te tést ka pott a bün te tés idõ tar ta ma alatt és 
an nak a ka ma rai nyil ván tar tás ból való tör lé sé ig.

(7) Ha a terv ta nács az e ren de let ben szá má ra elõ írt ha tár -
idõ ben nem hoz za meg az ál lás fog la lá sát, a vé le mé nye zé si
kö te le zett ség tel je sí tett nek, a terv aján lott nak mi nõ sül.

(8) A te le pü lé sek egy sé ges épí té sze ti ar cu la tá nak ki ala -
kí tá sa ér de ké ben az egyes terv ta nács faj ták mû köd te tõi
meg ál la pod hat nak terv ta ná csa ik kö zös mû köd te té sé rõl, il -
let ve kö zös terv ta ná csi tár gya lás meg tar tá sá ról. A meg -
állapodásban az e ren de let ben fog lal tak figye lembe véte -
lével meg kell ha tá roz ni az el já ró terv ta nács el nö ké nek, tit -
ká rá nak, tag ja i nak sze mé lyét, a kö zös tár gya lás ügy rend jét 
és a fi nan szí ro zás mód ját.

A tervtanácsi jegyzõkönyv

14.  §

(1) Az épí té sze ti-mû sza ki terv ta ná csi tár gya lás ról min -
den eset ben, a te le pü lés ren de zé si terv ta nács ról az ügy -
rend je sze rint hang fel vé tel, az el hang zott lé nye ges meg -
állapításokról jegy zõ könyv ké szül. A jegy zõ könyv mel -
lék le tét ké pe zi a hang fel vé tel és a bí rá lat.

(2) A jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell:
a) a terv ta nács ne vét és szék he lyét, a tár gya lás he lyét és 

ide jét,
b) a meg tár gyalt terv do ku men tá ció tar tal má nak meg -

ne ve zé sét, épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács ese té ben az épí -
tés he lyét (cí mét), az épít te tõ ne vét, illetve el ne ve zé sét,
valamint cí mét, illetve szék he lyét,

c) na pi ren di pon ton ként a terv ta ná csi ta gok lét szá mát
és a ha tá ro zat ké pes ség vagy ha tá ro zat kép te len ség té nyét,

d) a ter ve zõ ne vét, il let ve el ne ve zé sét, va la mint cí mét,
il let ve szék he lyét, to váb bá a ter ve zé si jo go sult sá gát iga -
zoló ok irat szá mát,

e) a terv do ku men tá ció be nyúj tó já nak ne vét, il let ve el -
ne ve zé sét, cí mét, il let ve szék he lyét,
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f) a terv ta ná csi ta gok na pi ren di pon ton kén ti fel so ro lá sát,
g) a meg hí vot tak na pi ren di pon ton kén ti fel so ro lá sát,
h) a bí rá ló ne vét és cí mét,
i) a terv ta ná csi tár gya lás eset le ges elõz mé nye it (ko -

rábbi kon zul tá ció stb.),
j) a terv ta nács el nö ke ál tal össze fog lalt aján lást,
k) egy han gú ság ese tén an nak té nyé re tör té nõ uta lást,

vé le mény kü lönb ség ese tén a sza va zás el ren de lé sét és an -
nak ered mé nyét, va la mint a terv ta nács tag ja i nak eset le ges
kü lön vé le mé nyét,

l) a terv ta nács je len lévõ tag ja i nak alá írá sát.

A tervdokumentáció minõsítésének szempontjai

15.  §

(1) A te le pü lés ren de zé si terv ta nács a te le pü lés ren de zé si 
terv szak mai vé le mé nye zé se so rán vizs gál ja, hogy azok:

a) össz hang ban van nak-e az or szá gos, tér sé gi és a me -
gyei te rü let ren de zé si ter vek kel, te rü let fej lesz té si kon cep -
ci ók kal és prog ra mok kal, va la mint a te le pü lés fej lesz té si
kon cep ci ó val, va la mint az ága za tok fej lesz té si koncep -
cióival, ter ve i vel,

b) se gí tik-e a te le pü lés fej lesz té si kon cep ci ó ban meg je -
le nõ, a te le pü lés egé szé re és rész le te i re vo nat ko zó jö võ kép 
meg va ló sí tá sát,

c) meg fe lel nek-e az Étv. 8.  §-ában meg fo gal ma zott kö -
ve tel mé nyek nek,

d) figye lembe ve szik-e a te rü let hasz ná la tot be fo lyá so ló 
jog sza bá lyo kat, kü lö nö sen a te rü let- és a te le pü lés ren de -
zés re, a kör nye zet vé de lem re, a ter mé szet- és táj vé de lem re, 
a ter mõ föld vé de lem re, az ár víz- és a bel víz vé de lem re, a
köz le ke dés re, az inf ra struk tú ra-há ló za tok ele me i re, az
aka dály men tes épí tett kör nye zet kö ve tel mé nye i re, a ka -
taszt ró fa vé de lem re, va la mint az épí té sze ti és kul tu rá lis
örök ség ala kí tá sá ra és vé del mé re vo nat ko zó szak mai kö -
ve tel mé nye ket, a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal el fo ga dott
szak mai, nem zet kö zi egyez mé nye ket és szak mai irány el -
ve ket,

e) tisz táz ták-e a ter ve zett te rü let hasz ná lat kör nye ze ti,
tár sa dal mi és gaz da sá gi ha tá sa it,

f) meg fe lel nek-e a rá juk vo nat ko zó jog sza bá lyi és szak -
mai elõ írásoknak, valamint a szak mai igé nyes ség és szak -
sze rû ség kö ve tel mé nye i nek.

(2) Az épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács a szak mai vé le mé -
nye zés so rán vizs gál ja, hogy a be nyúj tott épí té sze ti-mû -
sza ki terv meg fe lel-e

a) az épí té sze ti mi nõ ség, szak mai igé nyes ség és szak -
sze rû ség, ezen be lül kü lö nö sen:

aa) a te le pí tés (a kör nye zet be il lesz ke dés, a be épí tés),
ab) a ter ve zé si prog ram sze rin ti ren del te tés, a hasz nál -

ha tó ság és a gaz da sá gos ság (ren del te tés sze rû hasz ná lat,
gaz da sá gos sá gi, épü let fi zi kai, ener ge ti kai),

ac) az esz té ti kus meg je le nés (tö meg ala kí tás, szí ne zés,
anyag hasz ná lat),

ad) te le pü lés ké pi és te le pü lés szer ke ze ti ha tá sai ked ve -
zõ ek-e, to váb bá ho gyan fe le l meg a rá lá tás és lát vány vé de -
lem
kö ve tel mé nyé nek,

b) a he lyi épí té si sza bály zat nak és a sza bá lyo zá si terv -
nek, illetve ezek hi á nyá ban vagy nem tel jes körû sza bá lyo -
zá suk ese tén az il lesz ke dés kö ve tel mé nyé nek.

A tervtanácsi állásfoglalás

16.  §

(1) A terv ta nács szak mai vé le mé nyét a 15.  §-ban meg -
ha tá ro zott szem pon tok vizs gá la ta alap ján ala kít ja ki.

(2) A terv ta nács a terv do ku men tá ci ót
a) ajánl ja,
b) a ja va solt át dol go zás után ajánl ja,
c) nem ajánl ja.

(3) Az ál lás fog la lás in do ko lá sa tar tal maz za a 15.  §-ban
meg ha tá ro zott szem pon tok vizs gá la tát és an nak ered mé -
nyét, to váb bá a (2) be kez dés b) pont ja ese té ben az át dol go -
zás szem pont ja it és az arra tett ja vas la to kat.

(4) A tit kár a jegy zõ könyv ben és an nak mel lék le te i ben
fog lal tak alap ján kü lön do ku men tum ba fog lal ja a terv ta -
nács ál lás fog la lá sát, amely tar tal maz za a 14.  § (2) be kez -
dé sé nek a)–d) pont ja i ban fog lal ta kon túl me nõ en az ál lás -
fog la lás szá mát (sor szám és év szám), to váb bá a (2) be kez -
dés sze rin ti aján lást és an nak (3) be kez dés sze rin ti in do ko -
lá sát.

Finanszírozás

17.  §

(1) A terv ta ná csi el já rás díj- és il le ték men tes.

(2) A terv ta nács ügy rend jé ben – te le pü lé si ön kor mány -
zat ál tal mû köd te tett he lyi terv ta nács ese té ben ön kor -
mány za ti ren de let ben – meg ha tá ro zott mér té kû tisz te let díj
il le ti meg a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel

a) a bí rá lót a meg bí zás tel je sí té se kor,
b) a terv ta nács el nö két, tag ját és tit ká rát mind azon na -

pi ren di pont te kin te té ben, amely nek tár gya lá sán részt vett.

(3) Nem jár tisz te let díj a terv ta nács el nö ké nek, tag já nak
és tit ká rá nak, ha a terv ta nács mû köd te tõ jé nek köz tiszt vi -
se lõ je, va la mint a te rü le ti és a te le pü lé si ön kor mány zat ál -
tal mû köd te tett terv ta nács el nö ké nek.

Záró rendelkezések

18.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a hatályba lépését köve tõen kez de mé nye zett terv -
ta ná csi el já rá sok ban kell al kal maz ni.
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(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a te rü let -
ren de zé si, a te le pü lés ren de zé si és az épí té sze ti-mû sza ki
terv ta ná csok ról  szóló 40/1999. (IV. 23.) FVM ren de let

a) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek b), 2.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) és (4) be kez dé sé nek b) pont ja, (8) be kez dé se, 3.  §-a
(1) be kez dé sé nek ab)–ad), va la mint bb)–bf) és c)–d),
(2) be kez dé sé nek b) pont ja, (4) be kez dé se és 4.  §-ának
b) pont ja, va la mint 6.  §-ának (4) be kez dé se, to váb bá

b) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé bõl a
„ , valamint a te le pü lés, a te le pü lé si kör nye zet, il let ve az
épí tett kör nye zet ala kí tá sát és vé del mét szol gá ló te le pü lés -
ren de zé si és épí té sze ti-mû sza ki ter vek”, a) pont já ból a
„ , te le pü lés ren de zé si és épí té sze ti-mû sza ki”, 2.  §-a (2) be -
kez dé sé nek a) pont já ból az „ , a te le pü lés ren de zés és az
építé szeti-mûszaki ter ve zés”, (4) be kez dé sé nek a) pont já -
ból az „a köz pon ti és te rü le ti terv ta ná csok ese té ben”, a
3.  §-a (1) be kez dé sé nek ae) és bg) pont já ból a
„ , településrende zési és épí té sze ti-mû sza ki”, (3) be kez dé -
sé bõl az „és te le pü lés ren de zé si”, 4.  §-ának a) pont já ból az
„és te le pü lés ren de zé si”, aa) pont já ból a „te le pü lés ren de -
zés re” szó össze té tel elsõ tag ját tar tal ma zó és az „az épí té -
sze ti és”, ab) pont já ból „a te le pü lés ren de zé si ter vek kel, a
te le pü lés fej lesz té si kon cep ci ók kal,”, 5.  §-ának (3) be kez -
dé sé bõl az „ , és nem he lyet te sí ti a mi nisz ter és a te rü le ti
fõ épí tész – az Étv. 9.  §-ának (6) be kez dé sé ben rög zí tett –
jog kö rét”, (6) be kez dé sé bõl az „és a te le pü lés ren de zé si
terv” és a „ , va la mint az épít mény elvi épí té si, épí té si en -
ge dé lye zé si terv do ku men tá ci ó já nak be nyúj tá sa kor”, va la -
mint 6.  §-ának (2) be kez dé sé bõl az „ , illetve az érin tett he -
lyi ön kor mány zat” szö veg rész
a ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

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 Kor mány a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX.
tör vény (a továb biak ban: köz ok ta tás ról  szóló tör vény)
94.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ban, valamint a felsõ -
oktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 153.  §-a
(1) be kez dé sé nek 9. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

1.  §

Az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról
 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
R.) 9.  §-ának (7)–(8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) Pót ló érett sé gi vizs ga a vizs gá zó nak fel nem ró ha tó
ok ból meg sem kez dett, vagy meg kez dett, de be nem fe je -
zett ren des, elõ re ho zott, ki egé szí tõ, szint eme lõ, is mét lõ,
ja ví tó érett sé gi vizs ga foly ta tá sa.

(8) Ja ví tó érett sé gi vizs ga a vizs gá zó nak fel ró ha tó ok ból 
meg sem kez dett, vagy meg kez dett, de be nem fe je zett,
illetve a meg kez dett, de ta nul má nyi kö ve tel mé nyek nem
tel je sí té se  miatt si ker te len

a) ren des,
b) elõ re ho zott,
c) pót ló és
d) az érett sé gi bi zo nyít vány meg szer zé se elõt ti szint -

eme lõ érett sé gi vizs ga meg is mét lé se.”

2.  §

Az R. 11.  §-a a kö vet ke zõ új (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) A ta nu lói jog vi szony fenn ál lá sa alatt az érett sé gi

vizs ga összes faj tá ja elsõ al ka lom mal in gye nes kö zép- és
emelt szin ten egy aránt.”

3.  §

(1) Az R. 12.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont ját kö ve tõ be -
fe je zõ ren del ke zé sek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(6) Az érett sé gi vizs gá ra tör té nõ je lent ke zés az e cél ra
szol gá ló je lent ke zé si lap pal tör tén het. A je lent ke zé si la pot

a)
b) má jus–jú ni u si vizs ga idõ szak ese tén feb ru ár 15-éig,
c) ok tó ber–no vem be ri vizs ga idõ szak ese tén szep tem -

ber 5-ig]
„le het be nyúj ta ni a vizs ga bi zott sá got mû köd te tõ in téz -
mény igaz ga tó já hoz. A je lent ke zé si ha tár idõ el mu lasz tá sa
ese tén iga zo lá si ké rel met a je lent ke zé si ha tár idõ utol só
nap já tól szá mí tott nyolc na pon be lül le het elõ ter jesz te ni.
Az iga zo lá si ké re lem be nyúj tá si ha tár ide je jog vesz tõ. A
je lent ke zé si la pon a kö te le zõ vizs ga tár gyak mel lett fel kell 
tün tet ni a kö te le zõ en és a sza ba don vá laszt ha tó vizs ga tár -
gya kat, a vizs ga szint jét, va la mint a vizs ga e ren de let
9.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti faj tá ját. A vizs gá ra je lent -
ke zõ nek fel kell tün tet nie azt is, ha a vizs ga tárgy ból nem -
ze ti, et ni kai ki sebb ség nyel vén vagy cél nyel ven kí ván
vizs gáz ni, il let ve élni kí ván a köz ok ta tás ról  szóló tör vény
30.  §-ának (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jo gá val. Ha a
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je lent ke zõ még nem ren del ke zik érett sé gi vizs ga bi zo nyít -
vánnyal, je lent ke zé si lap ján fel kell tün tet nie ko ráb ban tel -
je sí tett érett sé gi vizs gá it.”

(2) Az R. 12.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) A vizs gá ra való je lent ke zés el fo ga dá sá ról az igaz -
ga tó dönt. A je lent ke zés el uta sí tá sá ról – a dön tés in do ká -
nak meg je lö lé sé vel – az igaz ga tó ha tá ro za tot hoz. Az el fo -
ga dott je lent ke zést – ha e ren de let más ként nem ren del ke -
zik – vissza von ni, illetve meg vál toz tat ni nem le het. A je -
lent ke zés el fo ga dá sa kor dön te ni kell a köz ok ta tás ról  szóló
tör vény 30.  §-ának (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak
alap ján be nyúj tott ké re lem rõl is. A dön tést ha tá ro zat ba
kell fog lal ni. Az emelt szin tû vizs gá ra vo nat ko zó dön tés
ha tá ro za tát a (11) be kez dés sze rin ti ha tár idõ vel meg kell
kül de ni az or szá gos vizs ga köz pont nak.”

(3) Az R. 12.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(11) Az össze sí tõ je len tést
a) má jus–jú ni u si vizs ga idõ szak ese tén már ci us 1-jé ig,
b) ok tó ber–no vem be ri vizs ga idõ szak ese tén szep tem -

ber 10-ig
„A két szin tû érett sé gi vizs ga ad mi niszt rá ci ós rend sze re”
el ne ve zé sû in for ma ti kai rend szer ben elekt ro ni ku san meg
kell kül de ni az or szá gos vizs ga köz pont nak, to váb bá ki -
nyom tat va, pa pír ala pon tá jé koz ta tás cél já ból a kö zép is ko -
la fenn tar tó já nak.”

(4) Az R. 12.  §-ának (14) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(14) Ha a je lent ke zõ az adott vizs ga tárgy ból az érett sé -
gi vizs gát azért nem kezd he ti meg, mert nem tel je sí tet te a
vizs gá ra bo csá tás fel té te le it, a je lent ke zé sét tö röl ni kell. A
tör lés rõl az igaz ga tó ha tá ro za tot hoz.”

4.  §

Az R. 16.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az igaz ga tó fel ada ta kü lö nö sen:]
„c) gon dos ko dik ar ról, hogy a vizs gá ra je lent ke zõk, a

vizs ga bi zott ság tag jai, a vizs ga bi zott ság jegy zõ je, a fel -
ügye lõ ta ná rok meg is mer hes sék a vizs ga sza bály za tot, a
vizs ga le írá so kat, a vizs ga le bo nyo lí tá sá nak rend jét,”

5.  §

Az R. 17/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A tan tár gyi bi zott ság te kin te té ben a 13.  § (5) és
(9) be kez dé sé ben, valamint a 14.  §-ban fog lal ta kat kell al -
kal maz ni az zal az el té rés sel, hogy a tan tár gyi bi zott ság el -
nö két és tag ja it az or szá gos vizs ga köz pont – az emelt szin -
tû szó be li vizs gák nak a tan év rend jé rõl  szóló ren de let ben

sza bá lyo zott kez dõ idõ pont ja elõtt leg alább két hét tel –
bíz za meg.”

6.  §

(1) Az R. 20.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az írás be li vizs gán részt vevõ vizs gá zó kat vizs ga -
cso port ba kell be osz ta ni. Min den vizs ga cso por tot vizs ga -
tár gyan ként egy tõl ki in dul va, fo lya ma to san, arab szá mok
al kal ma zá sá val meg kell je löl ni.”

(2) Az R. 20.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont -
tal egé szül ki:

[(7) A köz ok ta tás ról  szóló tör vény 30.  §-ának (9) be kez -
dé se sze rint a vizs gá zó ké rel mé re, az igaz ga tó en ge dé lye
alap ján:]

„d) a ta nu ló a vizs gán men te sül het az ér té ke lés egy vagy 
több rész e alól, amennyi ben a kö zép is ko lá ban a meg fe le lõ
tan tárgy ból nem men te sí tet ték az ér té ke lés, mi nõ sí tés egé -
sze alól.”

7.  §

(1) Az R. 21.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A vizs gá zó az írás be li vá la szok ki dol go zá sá nak
meg kez dé se elõtt mind egyik át vett fel adat la pon fel tün te ti
a ne vét, a vizs ga nap kel tét, a tan tárgy meg ne ve zé sét. Váz -
la tot, jegy ze tet csak eze ken a la po kon le het ké szí te ni.”

(2) Az R. 21.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A he lyi sé get el ha gyó vizs gá zó át ad ja vizs ga dol go -
za tát a fel ügye lõ ta nár nak, aki a tá vo zás és a vissza ér ke zés
pon tos ide jét arra rá ve ze ti.”

8.  §

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

„(2) Az írás be li vizs ga kér dé sek meg ol dá sá ra adott szak -
ta ná ri ér té ke lést a szó be li vizs ga elõtt nyil vá nos ság ra kell
hoz ni. A vizs ga dol go za tot és az út mu ta tót a vizs gá zó, a
vizs ga bi zott ság el nö ké hez tör té nõ meg kül dés elõtt, az is -
ko la kép vi se lõ jé nek je len lé té ben, az igaz ga tó ál tal meg ha -
tá ro zott he lyen és idõ ben meg te kint he ti, azok ról kéz zel
vagy elekt ro ni kus úton má so la tot ké szít het, és az ér té ke -
lés re ész re vé telt te het. Ha az is ko lá ban a fel té te lek ren del -
ke zés re áll nak, a vizs gá zó ké ré sé re a sa ját vizs ga dol go za -
tá ról má so la tot kell ké szí te ni. A má so lat el ké szí té sé vel
kap cso la tos költ sé ge ket – az igaz ga tó ren del ke zé se sze rint –
meg kell té rí te ni. A meg te kin tés re, a má so lat ké szí té sé re
egy mun ka na pot – nyolc órát – kell biz to sí ta ni. A vizs gá zó
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ész re vé te le it a meg te kin tést kö ve tõ elsõ mun ka nap vé gé ig
– ti zen hat órá ig – ad hat ja le. Az ész re vé tel be nyúj tá sá ra
nyit va álló ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén egy na pon be lül
le het iga zo lá si ké rel met elõ ter jesz te ni. Az iga zo lá si ké re -
lem be nyúj tá si ha tár ide je jog vesz tõ. Ész re vé tel ki zá ró lag
az út mu ta tó ban fog lal tak tól el té rõ ja ví tás vagy az ér té ke lés 
szám sza ki hi bá ja ese té ben te he tõ. A vizs gá zó kat az írás be -
li vizs ga meg kez dé se elõtt tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy hol
és mi kor te kint he tik meg az ál ta luk el ké szí tett vizs ga dol -
go za to kat, és te het nek ész re vé telt a szak ta nár értékelé -
sére.”

(2) Az R. 26.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) Az igaz ga tó az írás be li vizs ga ira ta it vizs ga tár gyak, 
valamint vizs ga bi zott sá gok sze rint szét vá lo gat ja, és leg -
alább hét nap pal a szó be li vizs ga kez dõ nap ja elõtt – a
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – meg kül di a
vizs ga bi zott ság el nö ké nek. Az ira tok kal együtt meg kül di a
szó be li vizs ga té te le it is. Az igaz ga tó a kö vet ke zõ ira to kat
to váb bít ja a vizs ga bi zott ság el nö ké nek:]

„a) a vizs gá zók ál tal el ké szí tett vizs ga dol go za to kat és a
ja ví tá si, ér té ke lé si út mu ta tó kat,”

9.  §

Az R. 27.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A vizs ga bi zott ság el nö ke kez de mé nye zi a szak ta -
nár ál tal ja va solt ér té ke lés mó do sí tá sát, ha ja ví tat lan hi bát,
té ves ja ví tást ta lált, vagy a szak ta nár el tért a ja ví tá si út mu -
ta tó tól. Az ér té ke lés meg vál toz ta tá sá ról a vizs ga bi zott ság
ha tá ro za tot hoz.”

10.  §

Az R. 28.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha a vizs ga bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a vizs gá ra
bo csá tás elõ fel té te lei va la mely vizs ga tárgy ból nem áll tak
fenn, meg sem mi sí ti az ad dig el ért ered ményt, az adott
vizs ga tár gyat ha tá ro zat tal tör li, és a 12.  § (15) be kez dé se
sze rint a vizs gá zó ren des érett sé gi vizs gá ját elõ re ho zott
érett sé gi vizs gá ra vál toz tat ja.”

11.  §

(1) Az R. 30.  §-a (2) be kez désének d), e) pont jai he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben az írás -
be li vizs gá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket a kö vet ke zõ el té -
rés sel kell al kal maz ni:]

„d) a vizs gá zók ról – vizs ga cso por ton ként – vizs gáz ta tá -
si jegy zé ket kell ké szí te ni, a vizs gáz ta tá si jegy zék tar tal -

maz za a vizs ga he lyét, ide jét, a vizs ga tár gyat, a vizs gá zó
ne vét, any ja ne vét, szü le té si ide jét és azo no sí tó je lét,

e) a fel ügye lõ ta nár az ül te tést köve tõen min den vizs -
gá zó ré szé re átad egy-egy bo rí té kot, ame lyen fel tün tet ték
az azo no sí tó je let, a vizs ga tár gyat és a vizs ga szint jét. A
bo rí té kon a vizs gá zó ne vét nem sza bad fel tün tet ni. A vizs -
gá zó az írás be li vá la szok ki dol go zá sá nak meg kez dé se
elõtt mind egyik át vett fel adat lap min den ol da lán, va la mint 
a pót la po kon fel tün te ti az azo no sí tó je lét. Váz la tot, jegy -
ze tet csak eze ken a la po kon le het ké szí te ni,”

(2) Az R. 30.  §-a (2) be kez désének j) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„j) a vizs ga dol go za to kat tar tal ma zó bo rí té ko kat, va la -
mint e be kez dés i) pont ja sze rint le zárt és hi te le sí tett bo rí -
ték ban az emelt szin tû vizs ga cso por tok vizs gáz ta tá si jegy -
zé ke it, az írás be li vizs gá nak a fel ügye lõ ta nár és a vizs ga -
köz pont meg bí zott ja ál tal alá írt jegy zõ köny vét, to váb bá az 
eset le ges sza bály ta lan sá gok ki vizs gá lá sá val kap cso la to -
san a 23.  § (2) be kez dé se sze rint el ké szí tett jegy zõ köny ve -
ket az or szá gos vizs ga köz pont ál tal meg ha tá ro zott idõ -
pont ban át kell adni az or szá gos vizs ga köz pont nak,”

(3) Az R. 30.  §-a (2) be kez désének o) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„o) az igaz ga tó a vizs gá zó nak a ki ja ví tott vizs ga dol go -
zat ra be nyúj tott ész re vé te lét a vizs ga dol go zat tal együtt
meg kül di az or szá gos vizs ga köz pont nak, amely az ész re -
vé tel lel érin tett fel ada tot egy olyan szak ta nár ral, aki a dol -
go zat ér té ke lé sé ben ed dig nem vett részt az út mu ta tó alap -
ján új ra ér té kel te ti, a szak ta nár meg ál la pít ja az ál ta la ja va -
solt pont szá mot, amely a ko ráb bi ak ban meg ál la pí tott pont -
szám tól po zi tív és ne ga tív irány ban is el tér het, ezt köve -
tõen a szak ta nár ér té ke lé sé nek ered mé nyét az or szá gos
vizs ga köz pont meg kül di a vizs ga bi zott sá got mû köd te tõ
in téz mény igaz ga tó já nak,”

(4) Az R. 30.  §-ának (3) be kez dése he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A vizs ga bi zott ság az elõ ze tes ér te kez le ten tu do má -
sul ve szi az or szá gos vizs ga köz pont ál tal meg kül dött szak -
ta ná ri ér té ke lé se ket, és rá ve ze ti azo kat az osz tá lyo zó ívre.
A tá jé koz ta tó ér te kez le ten a vizs gá zó kat tá jé koz tat ni kell a 
szak ta ná ri ér té ke lés rõl.”

(5) Az R. 30.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Amennyi ben az írás be li vizs ga le bo nyo lí tá sa so rán
a vizs gá zó sze rint az e ren de let ben és az adott vizs ga tárgy
rész le tes vizs ga kö ve tel mé nyé ben fog lalt vizs ga szer ve zé si
tech ni kai jel le gû elõ írásokat meg szeg ték, az írás be li vizs -
ga le zá rá sát kö ve tõ két órán be lül az írás be li vizs ga hely -
szí nén, az or szá gos vizs ga köz pont meg bí zott já nál az or -
szá gos vizs ga köz pont nak cím zett írás be li ész re vé telt te -
het. A ha tár idõ jog vesz tõ, iga zo lás nak he lye nincs. Az or -
szá gos vizs ga köz pont meg bí zott ja a vizs gá zó nak az írás -
be li vizs ga le bo nyo lí tá sá val kap cso lat ban be nyúj tott ész -
re vé telt to váb bít ja az or szá gos vizs ga köz pont nak. Az or -
szá gos vizs ga köz pont az ész re vé telt öt mun ka na pon be lül
ki vizs gál ja, és a vizs gá la ti ered ményt, va la mint a vizs ga
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to váb bi me ne té vel kap cso lat ban a szük sé ges in téz ke dé -
sek re vo nat ko zó ja vas la ta it meg kül di a vizs ga bi zott sá got
mû köd te tõ in téz mény igaz ga tó já nak, aki – szük ség ese -
tén – meg te szi a vizs ga to váb bi me ne té vel kap cso la tos in -
téz ke dé se ket. A vizs ga bi zott sá got mû köd te tõ in téz mény
igaz ga tó ja a vizs ga köz pont vizs gá la tá nak ered mé nyé rõl,
és a to váb bi in téz ke dés szük sé ges sé gé rõl írás ban ér te sí ti a
vizs ga bi zott sá got.”

12.  §

Az R. 31.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Ha a vizs gá zó egy vizs ga tárgy gya kor la ti vizs ga ré -

szé nek tel je sí té sé re – neki fel nem ró ha tó ok ból – kép te -
len né vá lik, az igaz ga tó en ge dé lyé vel, az or szá gos vizs ga -
köz pont azon na li ér te sí té se mel lett az adott vizs ga tárgy
he lyett má sik vizs ga tár gyat vá laszt hat, vagy a gya kor la ti
vizs ga részt szó be li vizs ga résszel pó tol hat ja. Amennyi ben
a vizs gá zó új vizs ga tár gyat vá laszt, ám an nak írás be li vizs -
gá ja már le zaj lott, az írás be li vizs gát szó be li vizs gá val pó -
tol hat ja. Eb ben az eset ben a vizs gát a 37.  § (3) be kez dé se
sze rint kell meg szer vez ni és mi nõ sí te ni. Amennyi ben a
vizs gá zó a gya kor la ti vizs ga részt szó be li vizs ga résszel pó -
tol ja, az adott vizs ga ered mény bõl a fel sõ ok ta tá si fel vé te li
el já rás ban érett sé gi pont szám nem ké pez he tõ. Ezt a tényt a 
törzs la pon, a bi zo nyít vány ban, il let ve a ta nú sít vány ban a
meg fe le lõ zá ra dék al kal ma zá sá val rög zí te ni kell.”

13.  §

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

„(5) Ha a vizs gá zó a hú zott té tel anya gá ból tel jes tá jé ko -
zat lan sá got árul el, azaz fe le le té nek ér té ke lé se nem éri el a
szó be li vizs ga rész re ad ha tó összes pont szám 10%-át, az
el nök egy al ka lom mal pót té telt hú zat vele. Ez eset ben a
szó be li mi nõ sí tést a pót té tel re adott fe le let alap ján kell ki -
ala kí ta ni úgy, hogy az el ért pont szá mot meg kell fe lez ni és
egész pont ra fel kell ke re kí te ni, majd a szá za lé kos mi nõ sí -
tést és az osz tály za tot en nek alap ján kell ki szá mí ta ni.”

14.  §

Az R. 38.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha a vizs gá zó be fe jez te a té tel ki fej té sét, a kér de zõ
ta nár rá ve ze ti az ál ta la ja va solt ér té ke lést az osz tá lyo zó
ívre.”

15.  §

Az R. 40/A. §-a (1) be kez dé sének d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Ha a vizs gá zó köz pon ti vizs ga kö ve tel mé nyek re épü -
lõ vizs ga tárgy ból emelt szin tû érett sé gi vizs gát tesz, a
31–37.  §-ban fog lal ta kat a kö vet ke zõ el té rés sel kell al kal -
maz ni:]

„d) a vizs gá zó tel je sít mé nyét a tan tár gyi bi zott ság mind -
há rom tag ja egyé ni ér té ke lõ la pon kü lön ér té ke li, majd az
egyé ni ér té ke lé sek egyez te té se után kö zö sen tesz nek ja -
vas la tot a vizs gá zó mi nõ sí té sé re,”

16.  §

(1) Az R. 41.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az érett sé gi vizs ga egyes vizs ga tár gya i ból a vizs -
gá zó tel je sít mé nyét, ha a vizs ga

a) írás be li és szó be li vizs ga ré szek bõl áll 1–150,
b) csak írás be li vizs gá ból áll 1–100,
c) csak szó be li vizs gá ból áll 1–50

pont ská lán egész szá mok kal kell ér té kel ni.”

(2) Az R. 41.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A vizs gá zó tel je sít mé nyét a pont szá mok szá za lék -
ban és osz tály zat ban tör té nõ ki fe je zé sé vel mi nõ sí te ni kell.
A tel je sít mény szá za lék ban tör té nõ ki fe je zé se kor a szá mí -
tást csak az egész szám meg ál la pí tá sá ig le het el vé gez ni, ti -
ze des jegy nem ál la pít ha tó meg. Ha a vizs ga tárgy vizs gá ja
több vizs ga rész bõl áll, a vizs gá zó nak min den vizs ga rész -
bõl leg alább tíz szá za lé kot kell tel je sí te nie ah hoz, hogy a
vizs ga tárgy ból a tel je sí tett szá za lék ér ték alap ján a
(3)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint leg alább
elég sé ges osz tály za tot kap has son. Kö zép szin tû ma te ma ti -
ka tan tár gyi vizs ga ese tén, ha a ta nu ló írás be li tel je sít mé -
nye el ér te a tíz szá za lé kot, de nem érte el a húsz szá za lé kot, 
a tan tárgy rész le tes kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott mó -
don szó be li vizs gát te het. Több vizs ga rész ese tén az egyes
vizs ga ré sze ken el ér he tõ pont szá mot az adott vizs ga tárgy
rész le tes vizs ga kö ve tel mé nye ha tá roz za meg. Ha a vizs gá -
zó a szó be li vizs gát írás ban tet te le, tel je sít mé nyét a szó be -
li vizs ga rész nek meg fele lõen kell mi nõ sí te ni. Ha a vizs gá -
zó az írás be li vizs ga he lyett szó be li vizs gát tett, mind két
té tel ki fej té sét a szó be li té te lek ér té ke lé si sza bá lyai sze rint
kell ér té kel ni, majd a két té tel re adott pont szá mok össze gét 
a szó be li vizs gán el ér he tõ pont szám két sze re sé nek szá za -
lé ká ban kell ki fe jez ni, és ez adja a vizs ga szá za lé kos mi nõ -
sí té sét.”

17.  §

Az R. 45.  §-a (5) be kez dé sének b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) Ha a vizs gá zó az ide gen nyelv bõl az emelt szin tû
érett sé gi vizs gát a köz ok ta tá si tör vény 30.  §-ában meg fo -
gal ma zott jo gá val élve tet te le, és meg fe lel a (4) be kez dés
a), b) pont já ban fog lalt to váb bi fel té te lek nek]
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„b) ha tel je sí tet te élõ ide gen nyelv bõl az ol va sott szö veg 
ér té se, az írás kész ség és a nyelv he lyes ség vizs ga ré sze ket,
illetve la tin nyelv bõl az írás be li vizs ga részt, érett sé gi bi zo -
nyít vá nya a meg fe le lõ fo ko za tú „B” tí pu sú, ál la mi lag el is -
mert nyelv vizs ga-bi zo nyít vánnyal egyen ér té kû ok irat nak
mi nõ sül.”

18.  §

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

„(2) A törzs lap mind két ré szét a két szin tû érett sé gi vizs -
ga ad mi niszt rá ci ós rend sze ré ben kell elõ ké szí te ni az írás -
be li vizs ga meg kez dé se elõtt. A törzs la pot a vizs ga bi zott -
ság dön té sét köve tõen, a vizs ga min den szük sé ges ada tá -
nak és zá ra dé ká nak elekt ro ni kus rög zí té se után a két szin tû
érett sé gi vizs ga ad mi niszt rá ci ós rend szer e ké szí ti el elekt -
ro ni kus és ki nyom tat ha tó for má ban. A két szin tû érett sé gi
vizs ga ad mi niszt rá ci ós rend sze ré nek le zá rá sát köve tõen a
törzs la pot csak kéz zel, jól ol vas ha tó an, nyom ta tott be tû -
vel, nem fa ku ló tin tá val le het ki töl te ni és ja ví ta ni.”

(2) Az R. 47.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A törzs lap tar tal maz za a vizs gá zó ne vét, szü le té si
he lyét és ide jét, any ja ne vét, annak az is ko lá nak a ne vét,
amely ben a kö zép is ko lá ban foly ta tott ta nul má nya it be fe -
jez te, a be fe je zés tan évé nek fel tün te té sé vel, a vizs ga bi -
zott sá got mû köd te tõ in téz mény ne vét, cí mét, OM azo no sí -
tó ját, a vizs ga tár gya kat, azok ér té ke lé sét és mi nõ sí té sét a
szük sé ges zá ra dé kok kal, a vizs ga nyel vét (ha az nem a ma -
gyar nyelv), a vizs ga ered ményt tar tal ma zó bi zo nyít vány
vagy ta nú sít vány sor szá mát.”

(3) Az R. 47.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A két szin tû érett sé gi vizs ga ad mi niszt rá ci ós rend -
sze ré be az ada to kat csak ere de ti ok má nyok alap ján sza bad
be je gyez ni.”

19.  §

Az R. 48.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A ta nu lói jog vi szo nyon kí vül le tett ki egé szí tõ,
szint eme lõ és is mét lõ vizs gák ról, valamint a 12.  § (16) be -
kez dé sé ben sza bá lyo zott elõ re ho zott érett sé gi vizs gák ról a 
vizs ga bi zott ság ta nú sít ványt ál lít ki, és át ad ja vagy a zá ró -
ér te kez le tet kö ve tõ nyolc na pon be lül meg kül di azt a vizs -
gá zó nak.”

20.  §

(1) Az R. 58.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A mi nisz ter az érett sé gi vizs ga ered mé nyét – ha tá -
ro zat tal – meg sem mi sí ti, és a ki ál lí tott érett sé gi bi zo nyít -
ványt, ta nú sít ványt ér vény te len nek nyil vá nít ja, ha be bi zo -
nyo so dik, hogy a bi zo nyít ványt jog el le ne sen sze rez ték
meg.”

(2) Az R. 58.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se után az ér vény te -
len né nyil vá ní tott érett sé gi bi zo nyít ványt, ta nú sít ványt be
kell von ni, és az ér vény te len né nyil vá ní tás té nyét a
 Magyar Köz tár sa ság hi va ta los lap já ban és az Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té rium hi va ta los hon lap ján – in do ko lás
nél kül – köz zé kell ten ni.”

21.  §

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

„(1) A vizs gá zó, a kis ko rú vizs gá zó szü lõ je a vizs ga bi -
zott ság dön té se ellen a köz ok ta tás ról  szóló tör vény
84.  §-ának (5) be kez dé sé ben sza bá lyo zott tör vényességi
ké rel met a vizs ga bi zott ság zá ró ér te kez le tét kö ve tõ há rom
mun ka na pon be lül – az or szá gos vizs ga köz pont nak cí mez -
ve – az igaz ga tó nak nyújt hat ja be.”

22.  §

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

„(3) A vizs ga bi zott sá got mû köd te tõ in téz mény a két -
szin tû érett sé gi vizs ga so rán a két szin tû érett sé gi vizs ga
ad mi niszt rá ci ós rend sze ré ben vég zi el a vizs gá zók je lent -
kez te té sét, az írás be li vizs gák be osz tá sát, a vizs ga ered mé -
nyek rög zí té sét, a vizs ga do ku men tu mok (vizs gáz ta tá si
jegy zék, írás be li vizs ga jegy zõ köny vek, osz tá lyo zó ív,
törzs lap kül ív és bel ív, törzs lap ki vo nat) elõ ál lí tá sát, ki -
nyom ta tá sát. Az in for ma ti kai rend szer tar tal má nak meg -
ha tá ro zá sa és el len õr zé se az or szá gos vizs ga köz pont fel -
ada ta. Az in for ma ti kai rend szer ben rög zí tett ada tok hi te -
les sé gé ért an nak az in téz mény nek az igaz ga tó ja fe lel, ame -
lyik az adat rög zí té sé re jo go sult. Az in for ma ti kai rend szert 
az Edu ca tio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht. üze mel te ti.”

23.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te II. Zá ra dé kok címû ré sze
a kö vet ke zõ új 15. pont tal egé szül ki és az ere de ti 15. pont
szá mo zá sa 16. pont ra vál to zik:

„15. A … vizs ga tárgy érett sé gi vizs ga ered mé nye a fel -
sõ ok ta tá si fel vé te li el já rás ban az érett sé gi pont szám meg -
ál la pí tá sa kor nem ve he tõ figye lembe.”

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te Elsõ rész he lyé be e ren de -
let mel lék le te lép.
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A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól  szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

24.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról  szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let (a továb biak ban: FR.)
15.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) Nem szá mít ha tó érett sé gi pont az érett sé gi vizs ga -
tárgy szá za lé kos ered mé nyé bõl, amennyi ben az érett sé gi
bi zo nyít ványt, il let ve a ta nú sít ványt az érett sé gi vizs ga
vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 100/1997. (VI. 13.) 
Korm. ren de let 31.  § (5) be kez dé se alap ján zá ra dék kal lát -
ták el.”

25.  §

Az FR. 46.  §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
16.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:

„(9) Nem szá mít ha tó érett sé gi pont az érett sé gi vizs ga -
tárgy szá za lé kos ered mé nyé bõl, amennyi ben az érett sé gi
bi zo nyít ványt, il let ve a ta nú sít ványt az érett sé gi vizs ga
vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 100/1997. (VI. 13.) 
Korm. ren de let 31.  § (5) be kez dé se alap ján zá ra dék kal lát -
ták el.”

Záró rendelkezések

26.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(3) be kez dés ben fog lal tak ki vé -
te lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let

a) 12.  §-ával meg ál la pí tott R. 31.  § (5) be kez dé se 2007. 
ja nu ár 1-jén,

b) 16.  § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott R. 41.  § (1) be -
kez dé se 2009. szep tem ber 1-jén,

c) 24.  §-ával meg ál la pí tott FR. 15.  § (7) be kez dé se
2007. ja nu ár 1-jén

lép ha tály ba.

(3) E ren de let 25.  §-ával meg ál la pí tott FR. 16.  § (9) be -
kez dé se 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel egy ide jû leg
ha tá lyát vesz ti az e ren de let 24.  §-a.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 12.  § (13) be kez dé se, 34.  § (3) be kez dé se, 36.  § 
(3) be kez dé se, 1. szá mú mel lék le té nek Az érett sé gi vizs ga
ira tai és zá ra dé kai cím I. Nyom tat vá nyok al cím 5. pont ja.

(5) 2008. szep tem ber 1-jé tõl ha tá lyát vesz ti az R. 6.  §
(8) be kez dé se, 12.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, 
29.  § (5) be kez dé se és 41.  § (5) be kez dé se, valamint az
érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról ren del -
ke zõ 233/2004. (VIII. 6.) Korm. ren de let 22.  §-ának
(4) be kez dé se és 29.  §-ának (2) be kez dé se.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,

szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 253/2006. (XII. 7.) Korm. rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let hez]

„ELSÕ RÉSZ

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA RÉSZEI

A tan tárgy neve
A vizs ga ré szei

kö zép szin ten emelt szin ten

Kö te le zõ 
tan tárgyak

1. Ma gyar nyelv és iro da lom írás be li szó be li írás be li szó be li

2. a) Nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom
   b) Nem ze ti sé gi nyelv

írás be li
írás be li

szó be li
szó be li

írás be li
írás be li
– ol va sott szö -

veg ér té se
– írás kész ség
– nyelv he lyes -

ség
– hal lott szö veg 
ér té se

szó be li
szó be li

3. Tör té ne lem írás be li szó be li írás be li szó be li

4. Ma te ma ti ka írás be li – írás be li szó be li

5. Élõ ide gen nyelv

vagy 
La tin nyelv

írás be li szó be li írás be li
– ol va sott szö -

veg ér té se
– írás kész ség
– nyelv he lyes -

ség
– hal lott szö veg 

ér té se

szó be li

Vá laszt ha tó 
köz ismereti 
tan tárgyak

1. Élõ ide gen nyelv írás be li szó be li írás be li
– ol va sott szö -

veg ér té se
– írás kész ség
– nyelvhe lyes -

ség
– hal lott szö veg 

ér té se

szó be li

2. Fi zi ka írás be li szó be li írás be li szó be li

3. Ké mia írás be li szó be li írás be li szó be li

4. Bi o ló gia írás be li szó be li írás be li szó be li

5. Föld rajz írás be li szó be li írás be li szó be li

6. Ének-ze ne írás be li szó be li írás be li szó be li

7. Rajz és vi zu á lis kul túr a írás be li gya kor la ti gya kor la ti szó be li

8. In for ma ti ka gya kor la ti szó be li gya kor la ti szó be li

9. Test ne ve lés gya kor la ti szó be li gya kor la ti szó be li

10. Fi lo zó fia írás be li szó be li írás be li szó be li

11. Hit tan – szó be li írás be li szó be li

12. Ter mé szet tu do mány írás be li szó be li

13. La tin írás be li szó be li írás be li szó be li

14. Em ber is me ret és eti ka írás be li szó be li írás be li szó be li

15. Tár sa da lom is me ret írás be li szó be li írás be li szó be li

16. Em ber- és társadalom ismeret, eti ka írás be li szó be li írás be li szó be li
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A tan tárgy neve
A vizs ga ré szei

kö zép szin ten emelt szin ten

Vá laszt ha tó 
köz ismereti 
tan tár gyak 
(foly ta tás)

17. Drá ma írás be li szó be li, 
gya kor la ti

írás be li gya kor la ti, 
szó be li

18. Moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret írás be li, 
gya kor la ti

– írás be li, 
gya kor la ti

szó be li

19. Nem ze ti sé gi (ki sebb sé gi) nép is me ret írás be li szó be li írás be li szó be li

20. Cél nyel vi ci vi li zá ció – szó be li írás be li szó be li

21. Bel ügyi ren dé sze ti is me re tek – szó be li – –

22. Ka to nai alap is me re tek írás be li gya kor la ti – –

23. Uta zás és tu riz mus gya kor la ti szó be li – –

24. Gaz da sá gi is me re tek írás be li szó be li írás be li szó be li

25. Ju da isz ti ka szó be li – – –

26. Bib lia is me ret – Hit  Gyü le ke ze te – szó be li írás be li szó be li

Vá laszt ha tó
szak mai 
elõ készítõ 
tan tár gyak

1. Egész ség ügyi alap is me re tek írás be li szó be li írás be li szó be li

2. Szo ciá lis alap is me re tek írás be li szó be li írás be li szó be li

3. Ok ta tá si alap is me re tek írás be li szó be li írás be li szó be li

4. Mû ve lõ dé si és kom mu ni ká ci ós alap -
is me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

5. Gé pé sze ti alap is me re tek írás be li szó be li írás be li szó be li

6. Elekt ro ni kai alapisme retek írás be li szó be li írás be li szó be li

7. In for ma ti kai alap is me re tek írás be li szó be li írás be li szó be li

8. Vegy ipa ri alap is me re tek írás be li szó be li írás be li szó be li

9. Épí té sze ti és épí té si alap is me re tek írás be li szó be li írás be li szó be li

10. Könnyû ipa ri alap is me re tek írás be li szó be li írás be li szó be li

11. Fa ipa ri alap is me re tek írás be li szó be li írás be li szó be li

12. Nyom da ipa ri alap is me re tek írás be li szó be li írás be li szó be li

13. Köz le ke dé si alap is me re tek írás be li szó be li írás be li szó be li

14. Kör nye zet vé del mi-víz gaz dál ko dá si 
alap is me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

15. a) Köz gaz da sá gi alap is me re tek
       (üz le ti gaz da ság tan)
    b) Köz gaz da sá gi alap is me re tek
        (el mé le ti gaz da ság tan)

írás be li

írás be li

szó be li

szó be li

–

írás be li

–

írás be li

16. Ügy vi te li alap is me re tek írás be li szó be li írás be li szó be li

17. Köz gaz da sá gi-mar ke ting alap is me -
re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

18. Ven dég lá tó-ide gen for gal mi alap is -
me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

19. Ren dé sze ti alap is me re tek írás be li szó be li írás be li szó be li

20. Me zõ gaz da sá gi alap is me re tek írás be li szó be li írás be li szó be li

21. Élel mi szer-ipa ri alap is me re tek írás be li szó be li írás be li szó be li

Mû vé sze ti 
tan tárgyak

1. Áb rá zo ló és mû vé sze ti ge o met ria írás be li – írás be li –

2. Nép mû vé szet – szó be li – szó be li

3. A ma gyar nép ze ne alap jai – szó be li írás be li szó be li

4. Hang ta ni és akusz ti kai is me re tek – szó be li – –

5. Hang kul tú ra – szó be li írás be li szó be li

6. Mû vé szet tör té net írás be li szó be li írás be li szó be li”
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A Kormány
254/2006. (XII. 7.) Korm.

rendelete

a többcélú kistérségi társulások közösségi busz
beszerzésének 2006. évi támogatásáról

A Kor mány a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok kö zös sé gi
busz be szer zé se tá mo ga tá sá nak szán dé ká val a kö vet ke zõ -
ket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok kö zös sé gi busz be -
szer zé sé nek 2006. évi tá mo ga tá sá ra a Kor mány az aláb bi
fel té te lek mel lett tá mo ga tást biz to sí t (a továb biak ban:
Támo gatás).

(2) A Tá mo ga tás ra pá lyáz hat nak azok a több cé lú kis tér -
sé gi tár su lá sok (a továb biak ban: Tár su lás), ame lyek az
aláb bi fel té te lek nek meg fe lel nek:

a) 2006. év ben a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak -
ban: költ ség ve té si tör vény) 8. szá mú mel lék le té nek
V. pont ja sze rin ti tá mo ga tás ban ré sze sül nek, és

b) nyi lat koz nak a kö zös sé gi busz üze mel te té si költ sé -
ge i nek biz to sí tá sá ról.

2.  §

(1) A Tár su lá sok a Tá mo ga tást kö zös sé gi busz be szer -
zé sé re igé nyel he tik.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban kö zös sé gi busz olyan
szál lí tó esz köz:

a) amely leg alább 15 sze mély biz ton sá gos szál lí tá sá ra
al kal mas,

b) va la mennyi ülé sé hez 3 pon tos biz ton sá gi öv tar to zik,
c) aka dály men te sí tett, to váb bá
d) a gyer me kek, ta nu lók köz ok ta tá si in téz mé nyek be tör -

té nõ szál lí tá sán kí vül más fel ada tok el lá tá sá ra is al kal mas.

3.  §

(1) A pá lyá za ton igé nyel he tõ ma xi má lis tá mo ga tás mér -
té ke:

a) a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek
jegy zé ké rõl  szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let
3. mel lék le te alap ján a te rü let fej lesz tés szem pont já ból leg -
hát rá nyo sabb hely ze tü 48 kis tér ség ben lét re jött Tár su lá -
sok ese té ben a kö zös sé gi busz be szer zé sé hez szük sé ges
összeg 90%-a,

b) a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek
jegy zé ké rõl  szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let

4. mel lék le te alap ján a te rü let fej lesz tés szem pont já ból hát -
rá nyo sabb hely ze tû 47 kis tér ség ben lét re jött Tár su lá sok
ese té ben a kö zös sé gi busz be szer zé sé hez szük sé ges összeg 
80%-a,

c) az a) és b) pon tok hoz nem tar to zó kis tér sé gek ben lét -
re jött Tár su lá sok ese té ben a kö zös sé gi busz be szer zé sé hez
szük sé ges összeg 70%-a le het.

(2) A Tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga -
tás, ma xi má lis össze ge 25 mil lió fo rint.

(3) A Tá mo ga tás ra jo go sult Tár su lá sok kö ré nek,
valamint a Tá mo ga tás össze gé nek meg ha tá ro zá sa az aláb -
bi szem pon tok figye lembe véte lével tör té nik:

a) a Tár su lás fel adat-el lá tá sá ban részt vevõ te le pü lé sek
szá ma és azok la kos ság szá ma,

b) a köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó tár su lá sok, illetve
a Tár su lás ál tal fenn tar tott in téz mé nyek szá ma, valamint
ezen in téz mé nyek be be já ró gye re kek szá ma,

c) a Tár su lás a 2004., illetve a 2005. év ben busz be szer -
zé sé hez tá mo ga tás ban ré sze sült-e,

d) a Tár su lás ál tal a kö zös sé gi busz hasz no sí tá sá ra ké -
szí tett terv (a továb biak ban: kö zös sé gi busz prog ram)
meg fele lõen alá tá maszt ja-e a be szer zés szük sé ges sé gét.

(4) A Tá mo ga tás szem pont já ból elõny ben ré sze sül nek
azon Tár su lá sok, ame lyek:

a) a kö zös sé gi buszt – a köz ok ta tá si cé lon túl – el sõ sor -
ban szo ciá lis vagy gyer mek jó lé ti, egész ség ügyi, illetve
moz gó könyv tá ri cé lok ra hasz no sít ják,

b) a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek
jegy zé ké rõl  szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let
3. mel lék le te alap ján a te rü let fej lesz tés szem pont já ból leg -
hát rá nyo sabb hely ze tû 48 kis tér ség ben vagy a 4. mel lék le -
te alap ján a te rü let fej lesz tés szem pont já ból hát rá nyo sabb
hely ze tû 47 kis tér ség ben jöt tek lét re,

c) ame lyek a 2004., illetve a 2005. évek ben busz be -
szer zé sé hez nem ré sze sül tek tá mo ga tás ban.

Pályázati rendszer

4.  §

(1) A Tár su lá sok pá lyá za tu kat az Ön kor mány za ti és
Terület fejlesztési Mi nisz té rium ál tal ké szí tett és a Tár su lá -
sok hoz el jut ta tott pá lyá za ti adat la po kon nyújt hat ják be.
A pá lyá zat ré szét ké pe zi a Tár su lás kö zös sé gi busz prog -
ram ja, amely alá tá maszt ja, hogy a be sze rez ni kí vánt kö -
zös sé gi busz fé rõ he lye i nek szá ma össz hang ban van a köz -
ok ta tá si in téz mény fenn tar tó tár su lá sok ál tal fenn tar tott in -
téz mény(ek)be be já ró gyer me kek/ta nu lók szá má val, to -
váb bá be mu tat ja az egyéb szol gál ta tá si cé lok ese té ben az
igény lõk szá mát, az igény be vé tel gya ko ri sá gát.

(2) A pá lyá za ti adat la po kat és a kö zös sé gi busz prog ra -
mot – pa pír ala pon egy ere de ti és egy má so la ti pél dány ban
a Tár su lás kép vi se lõ je ál tal (ki zár va a pos tai utat), to váb bá
elekt ro ni kus úton – a Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti leg
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ille té kes igaz ga tó sá ga i hoz (a továb biak ban: Igaz ga tó ság)
2006. de cem ber 10-éig kell be nyúj ta ni.

(3) Az 1.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt nyi lat -
ko za tot, és a 3.  § (1) be kez dés ben fog lalt tá mo ga tá son fe -
lü li sa ját for rás biz to sí tá sá ról  szóló tár su lá si ta ná csi ha tá -
ro za tot a Tár su lás a pá lyá zat be nyúj tá sá val, de leg ké -
sõbb a tá mo ga tá si meg álla po dás alá írá sá val egy ide jû leg
 nyújtja be.

(4) A pá lyá za tot a (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõn be lül
kell az Igaz ga tó ság hoz be nyúj ta ni. A pá lyá zat nak tar tal -
maz nia kell:

a) a pá lyá za ti adat la pot, és
b) a Tár su lás kö zös sé gi busz prog ram ját.
Amennyi ben a fen ti fel té te lek bár me lyi ke nem tel je sül,

úgy az Igaz ga tó ság nem fo gad ja be a pá lyá za tot, és tar tal -
mi el bí rá lá sá ra nem ke rül sor.

(5) Az Igaz ga tó ság két mun ka na pon be lül meg vizs gál ja
a pá lyá zat sza bály sze rû sé gét és – hi á nyos ság ész le lé se
ese tén – a pá lyá zót hi ány pót lás ra szó lít ja fel. Hi ány pót lás -
ra a hi ány pót lá si fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott két
mun ka na pon be lül van le he tõ ség. Amennyi ben a pá lyá zó a 
hi ány pót lá si fel hí vás ban fog lal ta kat ha tár idõn be lül nem
tel je sí ti, az a pá lyá zat nak az el bí rá lás ból való ki zá rá sát
ered mé nye zi.

(6) A pá lyá za to kat az Igaz ga tó ság az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ré szé re elekt ro ni kus úton és
pa pír ala pon leg ké sõbb 2006. de cem ber 14-én meg küldi.

5.  §

(1) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter – az 
Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium 2 kép -
vi se lõ jé bõl, a Pénz ügy mi nisz té rium, az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Mi nisz té rium, a Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té -
rium, az Egész ség ügyi Mi nisz té rium 1-1 kép vi se lõ jé bõl,
valamint az ön kor mány za ti ér dek szö vet sé gek ál tal de le -
gált egy fõ bõl álló tár ca kö zi bi zott ság ja vas la ta alap ján – a
pá lyá za tok ról 2006. de cem ber 19-éig dönt.

(2) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter – a
pá lyá zat ban igé nyelt bu szok szá má nak, azok ka pa ci tá sá -
nak, illetve a ter ve zett be szer zé si költ ség egy ide jû csök -
ken té se mel lett – az igé nyelt nél ala cso nyabb össze gû Tá -
mo ga tás meg íté lé sé re is jo go sult. Eb ben az eset ben a tá -
mo ga tá si meg álla po dás meg kö té se elõtt a Tár su lás sal
egyez tet ni szük sé ges.

(3) A tá mo ga tá si dön tést az Ön kor mány za ti és Te rü let fej -
lesz té si Mi nisz té rium hon lap ján nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

Támogatási megállapodás megkötése

6.  §

(1) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter és a 
Tár su lás a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak – a dön tés alap ját

ké pe zõ pá lyá zat ban vál lalt – fel té te le it meg ál la po dás ban
(a to váb bi ak ban: tá mo ga tá si meg álla po dás) rög zí ti.

(2) A tá mo ga tá si meg álla po dás meg kö té se az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz te ri dön tést köve tõen
leg ké sõbb 2006. de cem ber 21-éig tör té nik meg, amely nek
a Tár su lás hi bá já ból tör té nõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ.

7.  §

(1) A Tá mo ga tás fe let t a Tár su lás ren del ke zik és fe le lõs
annak jog sze rû fel hasz ná lá sá ért.

(2) A Tá mo ga tás sal meg va ló su ló kö zös sé gi bu szok be -
szer zé sé nek vég sõ ha tár ide je 2007. au gusz tus 31-e.

(3) A tá mo ga tás sal lét re ho zott va gyon – az ak ti vá lást
köve tõen – öt évig nem ide ge nít he tõ el, ki vé ve, ha az el -
ide ge ní tést mû sza ki vagy szak mai okok te szik szük sé ges -
sé, és az ab ból szár ma zó el len ér té ket a Tá mo ga tott má sik
kö zös sé gi busz(ok) be szer zé sé re for dít ja.

(4) A Tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de le -
tet az e ren de let ben fog lalt ki egé szí té sek kel és el té ré sek kel 
kell al kal maz ni.

8.  §

(1) A tá mo ga tást ka mat tal nö velt összeg ben vissza kell
fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be, ha a tá mo ga tást nem a
tá mo ga tá si meg ál la po dás ban rög zí tett fel té te lek nek meg -
fele lõen használják fel.

(2) A Tá mo ga tás nak a 2007. de cem ber 31-ei ha tár idõ ig
fel nem hasz nált ré szét ka mat tal nö vel ten vissza kell fi zet -
ni a köz pon ti költségvetésbe.

(3) Vissza fi ze té si kö te le zett ség ese tén a Tár su lás a jegy -
ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ mér té kû ka ma -
tot fi zet a jog ta la nul igény be vett összeg után az igény be -
vé tel nap já tól a visszafizetés napjáig.

9.  §

A Tár su lás a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a be szer zés le -
bo nyo lí tá sa évé ben, leg ké sõbb 2007. de cem ber 31-ei for -
du ló nap pal, a min den ko ri zár szám adás ke re té ben és rend je 
sze rint kö te les el szá mol ni.

A támogatás folyósítása

10.  §

A Tá mo ga tást a tá mo ga tá si meg ál la po dás ban fog lal tak
sze rint az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té -
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rium utal vá nyo zá sa alap ján a Ma gyar Ál lam kincs tár fo -
lyó sít ja.

Ellenõrzés

11.  §

(1) A Tá mo ga tás fel hasz ná lá sát az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium, to váb bá jog sza bály ban
erre fel jo go sí tott egyéb szer vek el len õriz he tik.

(2) A Tár su lás kö te les a Tá mo ga tás fel hasz ná lá sát el kü -
lö ní tet ten és nap ra ké szen nyil ván tar ta ni, az el len õr zés re
fel jo go sí tott szer vek meg ke re sé sé re az ellen õr zés le foly ta -
tá sá hoz szük sé ges tá jé koz ta tást meg ad ni, a kért do ku men -
tu mo kat ren del ke zés re bo csá ta ni, a hely szí ni el len õr zést
le he tõ vé ten ni.

Záró rendelkezés

12.  §

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

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

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 ille té kességi területérõl  szóló
26/2006. (X. 5.) IRM rendelet hatályon kívül

helyezésérõl

1.  §

(1) A Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó ság, a Nagy ka ni -
zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság és a Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr
Igaz ga tó ság költ ség ve té si szer vek meg szün te té sé rõl  szóló
25/2006. (X. 5.) IRM ren de let (a továb biak ban: IRM ren -
delet)

a) – a 6–8.  § ki vé te lé vel – ha tá lyát vesz ti,
b) 6–8.  §-a nem lép ha tály ba.

(2) A Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó ság, a Nagy ka ni -
zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság és a Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr
Igaz ga tó ság nem szû nik meg az IRM ren de let ben meg ha -
tá ro zott idõ pont ban.

2.  §

A Ha tár õr ség ha tár ren dé sze ti szer ve i nek és nyo mo zó
ha tó sá ga i nak ille té kességi te rü le té rõl  szóló 26/2006.
(X. 5.) IRM ren de let nem lép hatályba.

3.  §

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

4.  §

E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
veszti.

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

Az oktatási és kulturális miniszter
13/2006. (XII. 7.) OKM

rendelete

a fontos és bizalmas munkakörök megállapításáról
és a biztonsági ellenõrzés szintjérõl

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 78.  §-ának (3) be kez dé sé ben (a továb -
biak ban: Nbtv.) fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz -
té ri um ban és az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter irá nyí tá sa
alá tar to zó szer ve ze tek nél fon tos és bi zal mas nak mi nõ sü lõ 
mun ka kört be töl tõ sze mé lyek re ter jed ki.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett szer ve ze tek nél a fon tos
és bi zal mas mun ka kö rö ket, to váb bá a biz ton sá gi el len õr -
zést meg elõ zõ en ki töl ten dõ kér dõ ív tí pu sát – az Nbtv.
2. szá mú mel lék let 1–17. pont ján túl me nõ en – e ren de let
mel lék le te ha tá roz za meg.
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2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl és a biz ton sá gi
ellen õr zés szint jé nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 4/1998.
(IX. 11.) OM ren de let és az azt mó do sí tó 45/2002. (VI. 24.) 
OM ren de let, valamint a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök
meg ál la pí tá sá ról  szóló 11/2000. (VI. 15.) NKÖM ren de let
és az azt mó do sí tó 17/2005. (V. 21.) NKÖM ren de let.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

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

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

kérdõív típusáról

Fon tos és bi zal mas mun ka kört be töl tõ sze mély nek mi -
nõ sül az Nbtv. 2. szá mú mel lék le té nek 18. pont ja alap ján:

Szer ve zet, mun ka kör
Kér dõ ív
tí pu sa

Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ban

– Fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sek, osz tály ve ze tõk B

– Po li ti kai ta nács adók, fõ ta nács adók B

– A biz ton ság szer ve zé si, vé del mi fel ada to kat el lá tó
sze mély

C

– Ti tok vé del mi fel ügye le tet el lá tó sze mély C

– Mi nõ sí tett ügy ira tok ke ze lé sé ért fe le lõs szer ve ze ti 
egy ség ve ze tõ je és ügy ke ze lõi

B

– Ve ze tõi tit kár sá gok tit kos ügy ke ze lõi A

– Sok szo ro sí tói fel ada tot el lá tó, valamint a minõ sített 
ira tok to váb bí tá sá ban köz re mû kö dõ sze mélyek

A

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter irá nyí tá sa,
fel ügye le te alá tar to zó szer vek nél

– A 9 ki emelt köz gyûj te mény (Ipar mû vé sze ti
 Múzeum, Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um – Lud wig
Mú ze um, Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, Ma gyar
 Nemzeti Mú ze um, Ma gyar Or szá gos Le vél tár,
Nép rajzi Mú ze um, Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár, 
Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um, Szép mû vé sze ti
Mú ze um) biz ton sá gi ve ze tõi fel ada to kat el lá tó
köz al kal ma zot tai

B

A Kül föl di Ma gyar Kul tu rá lis In té ze tek
Igaz ga tó sá gá nál

– Szak mai, gaz da sá gi igaz ga tó he lyet tes C

– A kül föl di ma gyar kul tu rá lis in té ze tek igaz ga tói C

A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal nál

– Igaz ga tá si Fõ osz tály ve ze tõ je és fõosztályvezetõ-
 helyettese

A

– Ügy irat ke ze lé si Osz tály ve ze tõ je A

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

10/2006. (XII. 7.) ÖTM
rendelete

a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. tör vény
végrehajtásáról a helyi népszavazáson

és népi kezdeményezésen címû
29/2000. (X. 27.) BM rendelet módosításáról

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 153.  §-a (1) be kez dé sé nek a), c) és
e) pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény vég re -
haj tá sá ról a he lyi nép sza va zá son és népi kez de mé nye zé -
sen címû 29/2000. (X. 27.) BM ren de let (a továb biak ban:
BM ren de let) 2.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg az (1) be kez dés meg -
je lö lé se el ma rad:

[A vá lasz tá si iro da]
„b) gon dos ko dik a vá lasz tó pol gá rok tá jé koz ta tá sá ról,

mely nek ke re té ben el ké szí ti a nép sza va zá si el já rás nap tár
sze rin ti ha tár idõ it és ha tár nap ja it tar tal ma zó tá jé koz ta tót,
el lát ja az egyéb tá jé koz ta tá si fel ada to kat;”

2.  §

A BM ren de let 2.  § (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A vá lasz tá si iro da]
„g) a be nyúj tott jog or vos la ti ké rel met és az ügy ira ta it a

be ér ke zé se nap ján to váb bít ja az el bí rá lá sá ra jo go sult
szerv hez;”

3.  §

A BM ren de let 4.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal 
egé szül ki:

„c) a Ve. 121.  §-a alap ján gon dos ko dik az alá írás gyûj tõ
ívek meg sem mi sí té sé rõl és er rõl jegy zõ köny vet vesz fel.”

4.  §

A BM ren de let 5.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je
a) gon dos ko dik a név jegy zék össze ál lí tá sá ról, fo lya -

ma tos ve ze té sé rõl, a név jegy zék be való fel vé tel rõl  szóló
ér te sí tõk el ké szí té sé rõl, kéz be sí té sé rõl. Ada tot igé nyel a
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pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá -
sát ke ze lõ köz pon ti szerv tõl a vá lasz tó jog gal nem ren del -
ke zõ nagy ko rú pol gá rok jegy zé ké nek össze ál lí tá sá hoz és
fo lya ma tos ve ze té sé hez;

b) leg ké sõbb a be ér ke zést kö ve tõ na pon dönt a név -
jegy zék bõl való ki ha gyás, il le tõ leg tör lés, vagy a név jegy -
zék be való fel vé tel  miatti ki fo gá sok ról. El uta sí tó dön té se
ese tén a ki fo gást ha la dék ta la nul, leg ké sõbb a be ér ke zé sét
kö ve tõ na pon to váb bít ja a bí ró ság hoz;

c) be je len tett igény alap ján, díj fi ze tés el le né ben a köz -
szem lé re tett név jegy zék má so la tát át ad ja az igény lõ nek;

d) meg szer ve zi a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek át vé te lét, 
el len õr zé sét és fel dol go zá sát;

e) a sza va zást meg elõ zõ nap 16 óra kor sza va zó kö rön -
ként le zár ja és hi te le sí ti a név jegy zé ke ket.”

5.  §

A BM ren de let 6.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A sza va zat szám lá ló bi zott ság mel lett mû kö dõ jegy -
zõ könyv ve ze tõ

a) köz re mû kö dik a sza va zó he lyi ség sza bály sze rû be -
ren de zé sé ben;

b) gon dos ko dik a név jegy zék, valamint a vissza uta sí -
tot tak jegy zé ke és a moz gó ur nát ké rõk jegy zé ke vezeté -
sérõl;

c) a sza va zás köz ben tör tént rend kí vü li ese mény rõl ki -
ál lí tott jegy zõ köny vet to váb bít ja a he lyi vá lasz tá si iro da
ve ze tõ jé nek;

d) köz re mû kö dik a jegy zõ köny vek má so la ta i nak és a
hoz zá juk tar to zó ha tá ro za tok nak, a rend kí vü li ese mény rõl
ki ál lí tott jegy zõ köny vek nek a sza va zat szám lá ló bi zott ság
meg bí zott tag jai ré szé re tör té nõ át adá sá ban;

e) köz re mû kö dik a sza va zó kö ri jegy zõ könyv ki ál lí tá -
sá ban és annak, valamint az egyéb vá lasz tá si ira tok nak a
he lyi vá lasz tá si iro da szék he lyé re tör té nõ szál lí tá sá ban.”

6.  §

A BM ren de let 6.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je ki egé szí ti a sza va -
zat szám lá ló bi zott sá got, ha tag ja i nak szá ma ke ve sebb,
mint öt fõ.”

7.  §

(1) A BM ren de let 7.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A he lyi vá lasz tá si iro da]

„b) a sza va zó kö ri jegy zõ köny ve ket a he lyi vá lasz tá si
iro da ve ze tõ jé nek uta sí tá sa sze rint fel dol goz za, fi gye lem -
mel a Ve. 73.  § (3) be kez dé sé ben elõ írt ha tár idõ re;”

(2) A BM ren de let 7.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) és
e) pon tok kal egé szül ki:

[A he lyi vá lasz tá si iro da]
„d) gon dos ko dik a sza va zó kö ri és az össze sí tõ jegy zõ -

köny vek nyil vá nos sá gá nak biz to sí tá sá ról;
e) a vá lasz tá si ira to kat (a jegy zõ köny vek ki vé te lé vel) a

sza va zást kö ve tõ 90. nap utá ni mun ka na pon – en nél to -
vább tar tó jog or vos lat ese tén az ügy jog erõs le zá rá sát
köve tõen – meg sem mi sí ti.”

8.  §

A BM ren de let 10.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö veg e (1) be kez dés re vál -
to zik:

„(2) A he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je a sza va zást meg -
elõ zõ nap 16 óra kor sza va zó kö rön ként le zár ja és hi te le sí ti
a név jegy zé ke ket, ki töl ti a Zá ró lap címû bi zony la tot.”

9.  §

A BM ren de let 11.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si 
iro da szá mí tó gé pes össze sí tõ rend szert mû köd tet a te rü le ti
vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé nek uta sí tá sa sze rint.”

10.  §

A BM ren de let 17.  § (2) be kez dé sé nek d) pont já ban az
„a Ve. 73.  § (2) be kez dé sé re fi gye lem mel” szö veg rész he -
lyé be az „a Ve. 73.  § (3) be kez dé sé re fi gye lem mel” szö -
veg rész lép.

11.  §

A BM ren de let 19.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) a te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság vá lasz tá si ered ményt
meg ál la pí tó dön té sé nek elõ ké szí té se ként té te le sen ellen -
õr zi a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek és a szá mí tó gé pes ada -
tok azo nos sá gát, és ar ról je len tést tesz a te rü le ti vá lasz tá si
bi zott ság nak.”

12.  §

(1) A BM ren de let 1. szá mú mel lék le té nek he lyé be
e ren de let 1. mel lék le te lép.
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(2) A BM ren de let 2. szá mú mel lék le té nek he lyé be
e ren de let 2. mel lék le te lép.

(3) A BM ren de let 3. szá mú mel lék le té nek he lyé be
e ren de let 3. mel lék le te lép.

13.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let ren del ke zé se it – a 3.  § ki vé te lé vel – a ha -
tály ba lé pé sét köve tõen ki tû zött he lyi nép sza va zás so rán
kell al kal maz ni. E ren de let 3.  §-át a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen kez de mé nye zett he lyi nép sza va zás és népi kez de mé -
nye zés so rán kell al kal maz ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a BM ren de let 11.  § (1) be kez dé sé bõl az „– a he lyi
vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé nek egyet ér té sé vel –” szö veg rész, 
15.  §-a, 17.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja és 18.  §-ának
(2) be kez dé se.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

1. melléklet
a 10/2006. (XII. 7.) ÖTM rendelethez

„1. számú melléklet
a 29/2000. (X. 27.) BM rendelethez

A választójogosultság nyilvántartásával összefüggõ
feladatok

I. A névjegyzék és értesítõ elkészítése

1. A HVI ve ze tõ je te le pü lé sen (fõ vá ro si ke rü let ben),
illetve a te le pü lés nép sza va zás sal érin tett ré szén be lül
(a továb biak ban együtt: te le pü lés) sza va zó kö rön ként el ké -
szí ti vagy el ké szít te ti a név jegy zé ket, valamint a név jegy -
zék be való fel vé tel rõl  szóló ér te sí tõ ket.

2. A név jegy zék el ké szí té sé hez a HVI ve ze tõ je a pol gá -
rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke -
ze lõ köz pon ti szerv tõl ada tot igé nyel a vá lasz tó jog gal nem 
ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok nyil ván tar tá sá ból, amely -
nek alap ján a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv össze ál lít ja a vá lasz -
tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok jegy zé két, és
azt – a HVI ve ze tõ jé nek vá lasz tá sa sze rint – köz vet le nül
vagy a köz igaz ga tá si hi va tal út ján meg kül di a HVI ré szé re.

3. A HVI ve ze tõ je a név jegy zé ket pa pí ron ve ze ti to vább,
vagy annak to vább ve ze té sé hez szá mí tó gé pet hasz nál hat.

4. A HVI ve ze tõ je – ha a név jegy zék pa pír ala pon tör té -
nõ to vább ve ze té se mel lett dön tött – a név jegy zé ket a sze -

mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás, valamint a vá lasz tó jog -
gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok jegy zé ké nek ada -
ta it fel hasz nál va, 2 pél dány ban ké szí ti vagy ké szít te ti el. A 
név jegy zék elsõ pél dá nya nem tar tal maz za a vá lasz tó pol -
gá rok sze mé lyi azo no sí tó ját. A név jegy zék má so dik pél -
dá nya a vá lasz tó pol gá rok sze mé lyi azo no sí tó ját is tar tal -
maz za. A köz szem lé re té tel re a név jegy zék elsõ pél dá nya
szol gál, mely rõl a Ve. 45.  § (2) be kez dé se sze rin ti adat -
szol gál ta tás hoz – to vább ve ze té sé nek meg kez dé se elõtt –
má so la tot kell ké szí te ni.

5. A HVI ve ze tõ je – ha a név jegy zék to vább ve ze té sé -
hez szá mí tó gé pet hasz nál – a vá lasz tó jog gal ren del ke zõk
név jegy zé két a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás,
valamint a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol -
gá rok nyil ván tar tá sa ada ta i nak fel hasz ná lá sá val ké szí ti el
és 1 pél dány ban nyom tat ja ki, mely nem tar tal maz za a vá -
lasz tó pol gá rok sze mé lyi azo no sí tó ját. A köz szem lé re té -
tel re a név jegy zék e pél dá nya szol gál, mely rõl a Ve. 45.  §
(2) be kez dé se sze rin ti adat szol gál ta tás hoz má so la tot kell
ké szí te ni. A sza va zó kö rök be a név jegy zék zá rás kor nyom -
ta tott név jegy zék ke rül.

6. A HVI ve ze tõ je zárt bo rí ték ban kül di meg a vá lasz -
tó pol gá rok nak a név jegy zék be vé te lük rõl  szóló ér te sí tõt.

II. A névjegyzék vezetése a szavazás napjáig

7. A név jegy zé ket a HVI ve ze tõ je a sza va zást meg elõ -
zõ nap 16 órá ig a 9. pont ban le ír tak sze rint, pa pí ron vagy
szá mí tó gé pen ve ze ti to vább.

8. Az egy nél több sza va zó kör rel ren del ke zõ te le pü lé -
sek ese tén a HVI ve ze tõ je fel ve szi az ál ta la ki je lölt sza va -
zó kör név jegy zé ké re azo kat a vá lasz tó pol gá ro kat, akik nek 
lak cí me a lak cím be je len tés re vo nat ko zó jog sza bály ér tel -
mé ben csak az adott te le pü lés meg ne ve zé sét tar tal maz za.

9. A név jegy zék to vább ve ze té se:

a) A HVI ve ze tõ je a hoz zá a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak
és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv tõl ér ke -
zett, a sze mé lyi ada tok ban és lak cí mek ben be kö vet ke zett vál -
to zá sok ról, valamint a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ pol gá -
rok ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról ka pott ér te sí té sek,
to váb bá az ille té kességi te rü le tén tel je sí tett lak cím be je len té -
sek és be kö vet ke zett adat vál to zá sok alap ján a név jegy zék
mind két pél dá nyát to vább ve ze ti:

1. a vá lasz tó jo go sult ság el len õr zé sét köve tõen fel ve -
szi a név jegy zék re

–  az ille té kességi te rü le tén la kó he lyet – en nek hi á -
nyá ban tar tóz ko dá si he lyet – (a továb biak ban
együtt: la kó hely) lé te sí tett vá lasz tó pol gárt,
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–  az idõ köz ben ma gyar ál lam pol gár ság, EGT tar -
tóz ko dá si en ge dély, le te le pe dé si en ge dély, me -
ne kült stá tus meg szer zé se (füg get le nül at tól,
hogy ren del ke zik-e már a pol gár sze mé lyi azo -
no sí tó val) ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált pol gárt,

–  a há zas ság kö tés ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált
pol gárt, valamint

–  a vá lasz tó jo gát idõ köz ben vissza nyert pol gárt;
2. tör li a név jegy zék rõl

–  az ille té kességi te rü le tén la kó he lyét meg szün te -
tõ vá lasz tó pol gárt (a te le pü lé sen be lü li lak cím -
vál to zás ki vé te lé vel),

–  az idõ köz ben el ha lá lo zott vá lasz tó pol gárt,
–  azt a pol gárt, aki ma gyar ál lam pol gár sá gát el -

vesz tet te, aki nek EGT tar tóz ko dá si en ge dé lyé -
nek ér vé nyes sé gi ide je le járt vagy azt vissza von -
ták, aki nek le te le pe dé si en ge dé lyét, il le tõ leg
me ne kült kén ti el is me ré sét vissza von ták, to váb -
bá

– azt a pol gárt, aki vá lasz tó jo gát el vesz tet te;
3. át ve ze ti az ille té kességi te rü le tén la kó hellyel ren -

del ke zõ pol gá rok te kin te té ben
– a név vál to zá so kat,
– a te le pü lé sen be lü li lak cím vál to zá so kat.

b) A HVI ve ze tõ je a pol gár ál tal be nyúj tott ki fo gás nak
helyt adó jegy zõi vagy bí ró sá gi dön tés alap ján – a dön tés -
nek meg fele lõen – az érin tet tet a név jegy zék re fel ve szi,
ab ból ada ta it tör li, vagy ab ban ada ta it he lyes bí ti. Az elõ -
zõeknek meg fele lõen jár el a HVI ve ze tõ je ab ban az eset -
ben is, ha a hi bát a név jegy zék el len õr zé se köz ben ész lel te. 
A fel vé tel rõl, tör lés rõl, he lyes bí tés rõl a vá lasz tó pol gár nak
ér te sí tést kell kül de ni.

c) A HVI ve ze tõ je a vá lasz tást meg elõ zõ nap 16 óra
után a név jegy zé ket az utol só sor szám után kö vet ke zõ sor
át hú zá sá val le zár ja, fel ve ze ti rá a zá rá sig tö röl tek és fel vet -
tek, valamint a név jegy zé ken a zá rás kor sze rep lõ vá lasz tó -
pol gá rok szá mát, to váb bá alá írá sá val és pe csét jé vel hi te le -
sí ti. Ezt köve tõen – te rü le ti nép sza va zás ese tén – a HVI ve -
ze tõ je 1 pél dány ban ki töl ti a „Zá ró lap”-ot.

10. A HVI ve ze tõ je a le zárt és hi te le sí tett név jegy zé ket
a sza va zat szám lá ló bi zott ság el nö ké nek, el nök he lyet te sé -
nek adja át.

III. A névjegyzék vezetése a szavazás napján

11. A név jegy zé ket a sza va zat szám lá ló bi zott ság mel -
lett mû kö dõ jegy zõ könyv ve ze tõ ve ze ti to vább.

12. A jegy zõ könyv ve ze tõ a sza va zat szám lá ló bi zott ság 
dön té se alap ján fel ve szi a név jegy zék re azo kat a vá lasz tó -

pol gá ro kat, akik azt arra hi vat koz va ké rik, hogy la kó he -
lyük – en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si he lyük – a sza va zó -
kör te rü le tén van. Az a vá lasz tó pol gár, aki arra hi vat ko zik,
hogy la kó he lye a sza va zó kör te rü le tén van, ak kor ve he tõ
fel a név jegy zék re, ha sze mély azo nos sá gát és lak cí mét a
15., illetve az Euró pai Unió más tag ál la má nak ál lam pol gá -
ra ese tén a 16. pont sze rin ti, ér vé nyes iga zol vá nyok be mu -
ta tá sá val iga zol ja, fel té ve, hogy a vá lasz tó jog gal nem ren -
del ke zõ nagy ko rú pol gá rok nyil ván tar tá sá ban nem sze -
repel.

IV. A választójoggal nem rendelkezõ
nagykorú polgárok jegyzékének vezetése

13. A vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá -
rok nyil ván tar tá sá ban a 2. pont sze rin ti jegy zé kek el ké szí -
té sét köve tõen be kö vet ke zett vál to zá so kat tar tal ma zó ál lo -
má nyo kat a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv a sza va zást meg elõ -
zõ 5. na pon to váb bít ja a HVI ré szé re.

14. A HVI ve ze tõ je a 2. pont sze rin ti jegy zé ket a vál to -
zás jegy zék se gít sé gé vel fe lül vizs gál ja, majd a szük sé ges
kor rek ci ó kat az aláb bi ak sze rint vég zi el:

– tör li a jegy zék bõl azo kat, akik vá lasz tó jo gu kat
vissza nyer ték, és egy ide jû leg fel ve szi õket a név jegy zék
so ron kö vet ke zõ sor szá ma alá;

– fel ve szi a jegy zék be azo kat, akik vá lasz tó jo gu kat el -
ve szí tet ték, és egy ide jû leg a név jegy zék meg fe le lõ sor szá -
má nál tör li õket.

V. A személyazonosság és a lakcím igazolása
a szavazás során

15. A vá lasz tó pol gár a sze mély azo nos sá gát és a lak cí -
mét a kö vet ke zõ iga zol vá nyok be mu ta tá sá val iga zol hat ja:

a) a lak cím iga zo lá sá ra is al kal mas, ér vé nyes sze mély -
azo no sí tó iga zol vánnyal;

b) ér vé nyes sze mély azo no sí tó iga zol vánnyal vagy ér -
vé nyes út le vél lel, vagy 2001. ja nu ár 1-jét köve tõen ki ál lí -
tott ér vé nyes ve ze tõi en ge déllyel és ér vé nyes lak cím iga -
zol vánnyal.

16. Az Euró pai Unió más tag ál la má nak ál lam pol gá ra a
sze mély azo nos sá gát ér vé nyes EGT tar tóz ko dá si en ge dély, 
a lak cí mét ér vé nyes lak cím iga zol vány be mu ta tá sá val iga -
zol hat ja.”
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1934. 12. 03. 

1950. 01. 01. 

CSALÁDI NÉV ÉS UTÓNÉV1 UTÓNÉV2
SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS UTÓNÉV
LAKCÍM 

MINTA BÉLA ÁRPÁD 

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

1.

2.

3.

4.

...

MINTA BÉLA ÁRPÁD 

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

...….…. . SZ. SZAVAZÓKÖR

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

VÁLASZTÓJOGOSULTAK NÉVJEGYZÉKE 

MEGYE

TELEPÜLÉS

lapszám: ____

MINTA JÓZSEFNÉ 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 4.
KISS ÉVA

MINTA BÉLA ÁRPÁD 

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

1.

2.

3.

4.

...

MINTA BÉLA ÁRPÁD 

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

....…… . SZ. SZAVAZÓKÖR

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

VÁLASZTÓJOGOSULTAK NÉVJEGYZÉKE 

MEGYE

TELEPÜLÉS

lapszám: ____

MINTA JÓZSEFNÉ 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 4.
KISS ÉVA

/Jegyz  munkapéldánya/

_-______-____

Személyi azonosító

1-341203-3456

1-500101-0011

2-560302-1234

CSALÁDI NÉV ÉS UTÓNÉV1 
SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS UTÓNÉV
LAKCÍM
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ÉRTESÍT
a választók névjegyzékébe történ  felvételr l

       
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!   Értesítem,  hogy a ….. év ………….. hó ……… napjára kit zött  

helyi népszavazáson 
   ……………………….......................................................……….. településen / Budapest ……….. . kerületében 
   a(z) .................. számú szavazókörben ..................... sorszám alatt szerepel a választók névjegyzékében.  
   Személyi azonosító:    
   A szavazókör címe:    
   A szavazás id pontja:    
       
        
   Családi és utónév:     
        
   Lakcím:     
        
        
        
        

   
 TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 
   
 Kérjük, hogy ezt az értesít t a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szíveskedjék
meg rizni, és a szavazás napján magával hozni. 

 Szavazni csak személyesen lehet, a következ érvényes igazolvány(ok) bemutatásával: 

– a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy 

– lakcímigazolvány ÉS

– személyazonosító igazolvány vagy 
– útlevél vagy 
– 2001. január 1-jét követ en kiállított vezet i engedély vagy 
– érvényes EGT tartózkodási engedély (EU polgárok esetén ) 

   
 Kérjük, ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, szíveskedjék a polgármesteri hivatalt err l személyesen  
vagy levélben értesíteni. 
   

Választási Iroda 
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ZÁRÓLAP 
a választójogosultak számának megállapításához 

                                                                                LAPSZÁM: ..........
MEGYE/F VÁROS: .............................……………................... 

TELEPÜLÉS/KERÜLET: ............................................................

A NÉVJEGYZÉK VÁLASZTÁST MEGEL Z  NAPON 
TÖRTÉN

ZÁRÁSÁIG 
TÖRÖLT 

ZÁRÁSÁIG 
FELVETT 

ZÁRÁSAKOR A 
NÉVJEGYZÉK-
BEN SZEREPL

SZAVAZÓKÖRI SORSZÁM 

VÁLASZTÓ- 
POLGÁROK SZÁMA

A NÉVJEGYZÉK-
KÉSZÍTÉS 

ID PONTJÁBAN 
VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMA 

1 2 3 4 5 

ÁTHOZAT:     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ÁTVITEL:     
ÖSSZESEN:     

ELLEN RZÉS: 5=2+4–3         

.......... . év ............................ hó ........ . nap.    P. H.       ...................................................... 
      HVI vezet je
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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 beérke-
zett szavazóköri jegyzõkönyvek rovatainak pontos kitölté-
sét. A hibás jegyzõkönyveket javításra visszaadja a szava-
zatszámláló bizottságnak.

1.2. A szavazóköri jegyzõkönyvek és az összesítõ jegy-
zõkönyv 1. példányát 90 nap után irattározza.

1.3. A szavazóköri jegyzõkönyvek és az összesítõ jegy-
zõkönyv 2. példányát a jogorvoslati határidõ lejártát köve-
tõ napon, jogorvoslat esetén az ügy jogerõs lezártát köve-
tõen a területi választási iroda útján az Országos Választási
Irodához eljuttatja.

2. A területi választási iroda feladatai

2.1. A szavazóköri jegyzõkönyvek és az összesítõ jegy-
zõkönyv 2. példányát a jogorvoslati határidõ elteltét – jog-
orvoslat esetén a jogorvoslati eljárás befejezését – köve-
tõen 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 határ-
idõ elteltét – jogorvoslat esetén a jogorvoslati eljárás be-
fejezését – követõen, és azokat megküldi az Országos
Levéltár részére.

II. A választási irodák feladatai
a területi szintû népszavazáson

4. A helyi választási iroda feladatai

4.1. Jogi és számszaki szempontból ellenõrzi a beérke-
zett szavazóköri jegyzõkönyvek rovatainak pontos kitölté-
sét. A hibás jegyzõkönyveket javításra visszaadja a szava-
zatszámláló bizottságnak.

4.2. A területi választási iroda vezetõjének rendelkezé-
sére figyelemmel az elõírt ütemtervnek megfelelõen a sza-
vazóköri jegyzõkönyv 2. példányát haladéktalanul továb-
bítja az országgyûlési egyéni választókerületi választási
irodához.

4.3. A szavazóköri jegyzõkönyvek 1. példányát 90 nap,
illetve jogorvoslat esetén – a 90 napot meghaladó elbírá-
lást 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 szavazó-
köri és a településazonosítókat tartalmazó listákat, és a he-
lyi választási irodáknak átadja.

5.2. A szavazás napján és azt követõen átveszi a beér-
kezõ szavazóköri jegyzõkönyveket, elvégzi azok jogi, for-
mai, számszaki ellenõrzését. A számszaki egyezõséget az
országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda a
számítógépes feldolgozás menetében ellenõrzi. A hibásan
vagy hiányosan kitöltött jegyzõkönyveket javításra vissza-
adja a helyi választási irodán keresztül a szavazatszámláló
bizottságoknak.

5.3. A területi választási iroda vezetõjének utasítása
szerint a szavazóköri jegyzõkönyvek 2. példányát telepü-
lésenként külön-külön rendezve továbbítja a területi vá-
lasztási irodához.

6. A területi választási iroda feladatai

6.1. Fogadja a szavazóköri jegyzõkönyvek 2. példá-
nyát.

6.2. A szavazást követõ napon közremûködik a népsza-
vazás eredményét tartalmazó összesítõ jegyzõkönyv kiál-
lításában.

6.3. Az eredmény jogerõssé válását követõen a szava-
zóköri jegyzõkönyvek és az összesítõ jegyzõkönyv 2. pél-
dányát az Országos Választási Iroda részére megküldi.

6.4. Az összesítõ jegyzõkönyv 1. példányát és a szava-
zóköri jegyzõkönyvek 2. példányát 90 nap, illetve jogor-
voslat esetén – a 90 napot meghaladó elbírálást követõen –
az ügy jogerõs lezárása után irattározza.

7. Az Országos Választási Iroda feladatai

7.1. Fogadja a szavazóköri jegyzõkönyvek és az össze-
sítõ jegyzõkönyv 2. példányát, és azokat megküldi az Or-
szágos Levéltár részére.”
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...........................................................................
               megye/f város

...........................................................................
                település/f városi kerület      Ez a ................. számú példány.

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

(f városi kerület) alábbi helyen lév  szavazóköri helyiségében: 

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

Az urna lezárásakor jelen vannak:

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása után 
az els ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen rz  lapot elhelyezte. 

A szavazás ......... órakor kezd dött.  

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

P. H.   ........................................ ........................................ 

jegyz könyvvezet

szavazókör

SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYV

HELYI NÉPSZAVAZÁS
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE

A

A szavazatszámláló bizottság állítja ki 
két példányban!
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     számú szavazóköre 

a) A választók nyilvántartása és a szavazóként megjelentek száma 

A szavazást megel z
nap 16 óráig a 

névjegyzékbe felvett 
választópolgárok

száma 

A szavazás napján a 
névjegyzékbe felvett 

választópolgárok
száma 

A választópolgárok 
száma a 

névjegyzékben a 
választás

befejezésekor 

Visszautasított
választópolgárok

száma 

Szavazóként
megjelentek száma 

A B C  D  E 
       

b) A jegyz könyvben szerepl  C lapok száma (db): _________

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

A   N É P S Z A V A Z Á S   S Z A V A Z Ó K Ö R I   E R E D M É N Y E 

B SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYV

.....................................................................................................................
f város, kerület / megye, település
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    számú szavazókör 

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

A szavazás adatai 

Az urnában lév
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes szavazatok 
száma 

F G H I 
    

IGEN
szavazatok száma

NEM
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 szerepl  válaszokra leadott érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a I rovatba 

beírt számmal! (I=J+K) 
c) A G rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a C oldalon az F rovatokba beírt szám és az E rovatba írt 

szám különbségével. Többlet szavazólap esetén a különbség pozitív el jel , ha az urnából hiányzik szavazólap, 
negatív el jel  (G = F – E; G = F – E ) 

d) A C oldalon az F rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a H és I rovatokba beírt számok összegével. 
(F = H + I) 

C/...SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYV

A Z   É R V É N Y E S   S Z A V A Z A T O K   S Z Á M A   V Á L A S Z O N K É N T 

.........................................................................................................................
f város, kerület / megye, település
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számú szavazókör  

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 

A szavazás ........... órakor befejez dött, az urna sértetlen és az ellen rz  lap az urnában volt. 
A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat 

1. kérdésnél  alkalommal 

2. kérdésnél  alkalommal 

X. kérdésnél  alkalommal számlálta meg 

A jegyz könyv 1. példányának mellékletei: 
a szavazatszámláló bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozatai, 
a szavazás közben el fordult fontosabb események, valamint a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 
fenntartása érdekében tett intézkedései. 

A jegyz könyv els  és második példányát, valamint a mellékleteiket a helyi választási irodához kell szállítani.  

A   J E G Y Z  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 

   

   

   

   

   

   

   

   

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

P. H.   ........................................ ........................................ 

jegyz könyvvezet

..........................................................................................
f város, kerület / megye, település

D SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYV
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...........................................................................
               megye/f város

...........................................................................
                 település/f városi kerület           Ez a ................. számú példány.

Készült  ............... év ......................................... hó ............... napján ...................................................... település/f városi 

kerület/megye/f város választási bizottságának az alábbi helyen lév  helyiségében: 

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

.

Jelen vannak:

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a választási bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a választási bizottság tagjai 

   

P. H. 

ÖSSZESÍT  JEGYZ KÖNYV

HELYI NÉPSZAVAZÁS
ÖSSZESÍT  JEGYZ KÖNYVE

A

A helyi/területi választási bizottság 
állítja ki két példányban!
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a) A választók nyilvántartása és a szavazóként megjelentek száma 

A szavazást megel z
nap 16 óráig a 

névjegyzékbe felvett 
választópolgárok

száma 

A szavazás napján a 
névjegyzékbe felvett 

választópolgárok
száma 

A választópolgárok 
száma a 

névjegyzékben a 
választás

befejezésekor 

Visszautasított
választópolgárok

száma 

Szavazóként
megjelentek száma 

A B C  D  E 
       

b) A jegyz könyvben szerepl  C lapok száma (db): _________

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

A   N É P S Z A V A Z Á S   E R E D M É N Y E 

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

f város, kerület / megye, település
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a) A kérdés szövege: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

b) A szavazás adatai 

Az urnában lév
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes szavazatok 
száma 

F G H I 
    

IGEN
szavazatok száma 

NEM
szavazatok száma

A népszavazás 

J K  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 szerepl  válaszokra leadott érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a I rovatba 

beírt számmal! (I=J+K) 
c) A G rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a C oldalon az F rovatokba beírt szám és az E rovatba írt 

szám különbségével. Többlet szavazólap esetén a különbség pozitív el jel , ha az urnából hiányzik szavazólap, 
negatív el jel  (G = F – E; G = F – E ) 

d) A C oldalon az F rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a H és I rovatokba beírt számok összegével. 
(F = H + I) 

* A nem kívánt rész törlend !

C/...NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYE

A Z   É R V É N Y E S   S Z A V A Z A T O K   S Z Á M A   V Á L A S Z O N K É N T 

.........................................................................................................................
f város, kerület / megye, település
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A   J E G Y Z  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 

   

   

   

   

   

   

   

   

..........................................................................................
f város, kerület / megye, település

D



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”
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........................................................... település/f városi kerület 

........................................... számú szavazóköre 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

..........................(név), a fenti szavazókör szavazatszámláló bizottságának elnöke ..........év 

.............................. hónap ................... napján a helyi választási iroda vezet jét l a népszavazásra az 
alábbi nyomtatványokat és felszerelési tárgyakat vette át: 

        Sorszám  Nyomtatvány, eszköz megnevezése       db 
    1. névjegyzék         ____ 
    2. pótlap a névjegyzékhez       ____ 
    3. visszautasítottak jegyzéke       ____ 
    4. boríték a szavazólapokhoz       ____ 
    5. szavazóköri jegyz könyv       ____ 
    6. nagy alakú boríték a jegyz könyv továbbításához    ____ 
    7. urnazáró címkék (az urnák lepecsételéséhez)    ____ 
    8. ellen rz  lap (az urnák lezárásának és sértetlenségének igazolásáról) ____ 
    9. szavazólapok lebélyegzésére szolgáló bélyegz     ____ 
  10. bélyegz párna         ____ 
  11. urnaleköt  szalag        ____ 
  12. toll a szavazáshoz és felfüggeszt  zsinór     ____ 
  13. nyilvántartás a mozgóurnát kér kr l      ____ 
  14.  szavazólap-kötegel  csík       ____ 

15. ……………. szavazólap       ____ 
16.      ……………  szavazólap       ____ 

A 9. sorszám alatti bélyegz  lenyomata: 

A szavazólapokat megszámolta:    …………………………………… 

        …………………………………… 

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

.................................................................... ....................................................................
a helyi választási iroda vezet je a szavazatszámláló bizottság elnöke 
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...............................………………….. 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 kit zött helyi népszavazáson 

.................................... település/f városi kerület/megye/f város  .............. számú szavazókör 

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

megbízta. 

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

..............................................................................
megbízásra jogosult szervezet képvisel je

Igazolom, hogy a megbízott a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben el írt esküt a mai 
napon letette. 

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

...........................................................
polgármester/megyei (f városi)

közgy lés elnöke 

* A nem kívánt szöveg törlend !
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.......................................... település/f városi kerület 

........................... számú szavazókör 

NYILVÁNTARTÁS

a .......... év .................... hó .....-n 
megtartott népszavazáson mozgóurnát kér kr l

Sor-
szám 

A mozgóurnát kér  névjegyzékbeli sorszáma, 
neve, lakcíme, jelenlegi tartózkodási helye A bejelent  neve, lakcíme 

A mozgóurnával szavazó 
saját kez  aláírása 

1.
   

2.
   

3.
   

4.
   

5.
   

6.
   

7.
   

8.
   

9.
   

10.
   

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

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

 elnöke 

A kérelmeket a választás napját meg-
el z en a HVI vezet je  gy jti, a 
Nyilvántartást a választási iratokkal együtt 
adja át a szavazatszámláló bizottságnak. 
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......................................... település Szavazókör sorszáma: 

VISSZAUTASÍTOTTAK JEGYZÉKE 

 A visszautasított polgár  

Sor-
szám családi és utóneve lakcíme A visszautasítás oka 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

..............................................
jegyz könyvvezet
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Ellen rz  lap 

A szavazás ideje: ................................................................……………. 

Település/f városi kerület: ..............................................................…… 

A szavazókör sorszáma: ......................................................................… 

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

A szavazatszámláló bizottság jelen lév  tagjainak aláírása:

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

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

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

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

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

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

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

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

Az els ként szavazó választópolgár aláírása: ...............................………… 

A névjegyzéken szerepl  sorszáma :......................... 
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 ....................................................  település/f városi kerület  Szavazókör sorszáma:        

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

Az ..….... év ....................... hó .......... napjára kit zött helyi népszavazáson a választás alábbi iratait és 

kellékeit, valamint a lezárt urná(ka)t a ...….... számú szavazókör szavazatszámláló bizottságától

átvettem: 

  Sorszám    Nyomtatvány eszköz megnevezése*   
  1.     névjegyzék  
  2.     visszautasítottak jegyzéke  
  3.     nyilvántartás a mozgóurnát kér kr l
  4.     ............ db lezárt urna  
  5.     szavazóköri jegyz könyv  
  6.     jegyz könyvi döntések  
  7.     ............ db ellen rz  lap  
 8.     szavazólapok lebélyegzésére szolgáló bélyegz

   Fel nem használt szavazólapok: 
 9.     ............ db ………………………. szavazólap  
  10.     ............ db ………………………. szavazólap 

   Rontott szavazólapok:
  11.     ............ db ………………………. szavazólap  
  12.     ............ db ………………………. szavazólap  
     

    
     
     
     
     
     
     
 A 8. sorszám alatti bélyegz  lenyomata: 

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

P. H. 

............................................................... ............................................................ 
a szavazatszámláló bizottság elnöke a helyi választási iroda vezet je

   
* A nem kívánt szövegrész törlend !
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ALÁÍRÁSGY JT  ÍV 

Alulírottak helyi népszavazás kit zését kezdeményezzük / helyi népi kezdeményezést támogatunk az alábbi kérdésben: 
(a népszavazásra bocsátandó kérdés szövege, illetve a népi kezdeményezés tárgya) 

Olvasható családi és utónév Személyi azonosító Lakcím Saját kez  aláírás 
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!     

    ................................................................. 
az aláírást gy jt  polgár aláírása 

A  ………………….. Választási Iroda vezet je az 
aláírásgy jt  ívet ........... év .......................... hónap ....... 

napján hitelesítette. 
P. H. ........................................... 

a választási iroda vezet je



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. feb-
ruár 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 je-
lölést fogadja el. [Ve. 57. §]

2. §

A választással kapcsolatos közvélemény-kutatás ered-
ményét 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 szám-
lálja meg kisebbségenként a szavazatokat és a szavazat-
számlálás 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 választá-
sán történõ végrehajtásáról szóló 29/2006. (V. 30.) BM

rendelet 29. § (2) bekezdés a) pontja és a 31. § (1) bekez-
dés 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 ren-

dezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény értelmében ala-
kított egyeztetõ bizottság által rendezésre javasolt ingatla-
nok jegyzékét jóváhagyja, és elrendeli, hogy az oktatási és
kulturális miniszter gondoskodjon az 1. számú melléklet
szerinti jegyzékben felsorolt ingatlanoknak a Magyaror-
szági 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 tulaj-
doni helyzetének rendezésére biztosított 2007. évi költség-
vetési elõirányzat terhére 4 millió Ft az egyeztetõ bizottsá-
gok folyamatos mûködéséhez, szakértõi és megbízási dí-
jak, illetve az egyházi ingatlanrendezéssel kapcsolatos be-
szerzések céljára kerüljön felhasználásra;

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
pénzügyminiszter

Határidõ: 2007. január 31.

c) jóváhagyja a gyorsításhoz a továbbiakban csatlakoz-
ni kívánó egyházak ingatlanügyeinek a megtárgyalására
az egyeztetõ bizottságok ismételt összehívását, az ingat-
lanügyek 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 össze-
függésben a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsé-
ge, illetve a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye rendezé-
sére váró ingatlanai végleges jegyzékének elfogadásáról
szóló 1013/2006. (II. 8.) Korm. határozat 1. számú mellék-
letének „2009. 09. 20.” szövegrésze helyébe a „2009. 08.
20.” szövegrész, 2. számú mellékletének „szeptember 20.”
szövegrészei helyébe az „augusztus 20.” szövegrész lép;

b) a volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezése és a
kapcsolódó pénzügyi kártalanítás felgyorsításával össze-
függésben a Magyar Katolikus Egyház rendezésre váró in-
gatlanai végleges jegyzékének elfogadásáról szóló
1040/2006. (IV. 10.) Korm. határozat

ba) 1. számú mellékletének „09. 20.” szövegrészei he-
lyébe a „08. 20.” szövegrész lép,

bb) 2. számú mellékletének „szeptember 20.” szöveg-
részei helyébe az „augusztus 20.” szövegrész lép,

bc) 1. számú melléklete „Magyar Katolikus Egyház,
Férfi szerzetesrendek” táblázatának 2. számú sora a 3. szá-
mú melléklet szerint módosul.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja
Az ingatlan tulajdonosa, 

illetve kezel je

Önkormányzati, ill. 
egyéb szerv 

kártalanítása

Egyházi  
kártalanításSor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I.1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

Az állami 
tulaj- 

donba-
vétel 

jogcíme év M Ft év
kártalanítás 

M Ft 

Birtokba-
adás

tervezett 
ideje

Megjegyzések 

1.  Aranyosapáti, 
Pet fi S. u. 51. 
48  727 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

általános 
iskola

parókia
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2006. 
XII. 15.

3,6
egyház-
kerület
részére

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

refor-
mátus
iskola,
udvar

általános 
iskola,
udvar

parókia
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Refor-
mátus
Egyház-
község

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

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

5,0

2,0
egyház-
kerület
részére

3.  Berekböszörmény, 
Köztársaság tér 10. 
629  842 

reformá-
tus kán-
torlakás

tantermek gyüle-
kezeti
terem 
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1952. 
évi

4. tvr. 

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

2,5

1,5
egyház-
község
részére

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

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

általános 
iskola,
szolgálati 
lakás 

hitéleti
központ

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

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

6,3

2,4
egyház-
kerület
részére

5.  Biharnagybajom, 
Mátyás király u. 13. 
1355  2445 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

általános 
iskola,
szolgálati 
lakás 

hitéleti
központ

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

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

6,5

2,5
önkor-

mányzat 
részére

 Meg-
történt
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja
Az ingatlan tulajdonosa, 

illetve kezel je

Önkormányzati, ill. 
egyéb szerv 

kártalanítása

Egyházi  
kártalanításSor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I.1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

Az állami 
tulaj- 

donba-
vétel 

jogcíme év M Ft év
kártalanítás 

M Ft 

Birtokba-
adás

tervezett 
ideje

Megjegyzések 

6.  Biharnagybajom, 
Ady E. u. 12. 
633  1947 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

általános 
iskola,
szolgálati 
lakás 

hitéleti
központ

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2006. 
XII. 15.

4,3
egyház-
kerület
részére

7.  Csetény, 
Pet fi S. u.
511  4302 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

általános 
iskola

gyüle-
kezeti
ház
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

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

11,8

4,7
egyház-
község
részére

8.  Fels kelecsény,  
Pet fi S. u. 3. 
3  1516 

refor-
mátus
iskola,
tanítói
lakás

általános
iskola és 
szolgálati
lakás

gyüleke-
zeti
terem 
b vítése

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

3357/ 
1950. sz. 

hat.

 2006. 
XII. 15.

1,7   

9.  Gomba, 
Iskola u. 2. 
619/2  2644 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

általános 
iskola

iskola Refor-
mátus
Egyház 

Refor-
mátus
Egyház 
(2003-tól) 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

2006. 
XII. 15. 
2007.  
II. 20. 
2008.  
II. 20. 
2009. 
II. 20. 

15,0

15,0

20,0

19,0
önkor-

mányzat 
részére 

funkció-
kiváltás

címén

 2009. 
VIII. 1. 
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja
Az ingatlan tulajdonosa, 

illetve kezel je

Önkormányzati, ill. 
egyéb szerv 

kártalanítása

Egyházi  
kártalanításSor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I.1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

Az állami 
tulaj- 

donba-
vétel 

jogcíme év M Ft év
kártalanítás 

M Ft 

Birtokba-
adás

tervezett 
ideje

Megjegyzések 

10.  Gyömr ,
Dózsa Gy. u. 1. 
115  2047 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

óvoda ifjúsági 
ház

Refor-
mátus
Egyház 

Városi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

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

3,7

10,0

10,0

9,0

11.  Hodász, 
Kossuth L. u. 1. 
546  1879 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

általános 
iskola,
szolgálati 
lakás 

parókia
és szol-
gálati
lakás
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Nagy-
községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

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

10,0

6,0
egyház-
kerület
részére

12.  Hodász, 
Pet fi S. u. 1. 
115  1471 

refor-
mátus
tanítói
lakás

szolgálati 
lakás 

parókia
és szol-
gálati
lakás
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Nagy-
községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2006. 
XII. 15.

3,3
egyház-
kerület
részére

13.  Hódmez vásárhely, 
Sz nyi u. 2. 
13501  89 

egyházi
levéltár,
tanács-
terem 

tanács-
terem,
lakás 

oktatási
célú
ingatlan
b vítése

Refor-
mátus
Egyház 

Megyei 
Önkor-
mányzat 

1952. 
évi 4. 
tvr.

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

4,0

3,7
egyház-
község
részére

 M emlék 

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

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

id sek 
klubja,
szolgálati 
lakás 

gyüle-
kezeti
ház
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2006. 
XII. 15.

10,8
egyház-
kerület
részére
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja
Az ingatlan tulajdonosa, 

illetve kezel je

Önkormányzati, ill. 
egyéb szerv 

kártalanítása

Egyházi  
kártalanításSor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I.1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

Az állami 
tulaj- 

donba-
vétel 

jogcíme év M Ft év
kártalanítás 

M Ft 

Birtokba-
adás

tervezett 
ideje

Megjegyzések 

15.  Kántorjánosi, 
Arany J. u. 5. 
5  640 

haran-
gozó
lakás

szolgálati 
lakás 

gyüleke-
zeti ház 
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2006. 
XII. 15. 

1,4
egyház-
kerület
részére

16.  Kántorjánosi, 
Kossuth L. u. 6. 
4  6732 

refor-
mátus
iskola

általános 
iskola

gyüleke-
zeti ház 
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2006. 
XII. 15.

8,1
egyház-
kerület
részére

17.  Kántorjánosi, 
Zalka M. u. 2. 
424  689 

tanítói
szolgálati
lakás

szolgálati 
lakás 

gyüleke-
zeti ház 
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2006. 
XII. 15.

0,8
egyház-
kerület
részére

18.  Karcag, 
Varró u. 1. 
17  5034 

refor-
mátus
iskola

általános 
iskola

hitéleti
célú
ingatlan
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Városi
Önkor-
mányzat  

1952. 
évi 4. 
tvr.

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

10,0

12,3
egyház-
község
részére

19.  Karcsa, 
Alkotmány u. 5. 
131/2  1959 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

általános
iskola,
szolgálati
lakás

gyüleke-
zeti ház 

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1960/ 
1950. sz. 

hat.

2007.  
V. 20. 
2008.  
V. 20. 

12,0

12,0
önkor-

mányzat 
funkció-
kiváltás

címén

 2007. 
VI. 1. 

20.  Kismarja, 
Damjanich u. 2. 
876  2169 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

általános 
iskola,
szolgálati 
lakás 

gyüleke-
zeti
terem 
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

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

5,2

3,0
egyház-
község
részére
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja
Az ingatlan tulajdonosa, 

illetve kezel je

Önkormányzati, ill. 
egyéb szerv 

kártalanítása

Egyházi  
kártalanításSor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I.1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

Az állami 
tulaj- 

donba-
vétel 

jogcíme év M Ft év
kártalanítás 

M Ft 

Birtokba-
adás

tervezett 
ideje

Megjegyzések 

21.  Kocsord, 
Szent István u. 38. 
238  2330 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

általános 
iskola,
könyvtár 

közös-
ségi,
ifjúsági
és gyü-
lekezeti
ház,
szolgá-
lati lakás

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

2006. 
XII. 15. 
2007.  
II. 20. 
2008.  
II. 20. 
önkor-
mányzat 
részére 

15,0

13,0

10,0
funkció-
kiváltás

címén

   

22.  Komádi, 
Dózsa Gy. u. 1. 
1301/4  1582 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

általános 
iskola,
szolgálati 
lakás 

egyházi
szolgála-
ti lakás 
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Városi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

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

9,0

3,4
egyház-
kerület
részére

23.  Kötegyán, 
Kossuth L. u. 36. 
318  1175 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

torna-
terem

Ima- 
terem 
létesí-
tése

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

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

4,0

2,5
egyház-
kerület
részére

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

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

lakóház Ima- 
terem 
létesí-
tése

Refor-
mátus
Egyház 

Magán-
tulajdon

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2006. 
XII. 15.

3,5
egyház-
kerület
részére

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

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

gyüleke-
zeti ház, 
bérlakás

hitéleti
és közös-
ségi
célok

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

3540/ 
1950. sz. 

hat.

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

4,5

3,5
önkor-

mányzat 
funkció-
kiváltás

címén

 Meg-
történt
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja
Az ingatlan tulajdonosa, 

illetve kezel je

Önkormányzati, ill. 
egyéb szerv 

kártalanítása

Egyházi  
kártalanításSor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I.1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

Az állami 
tulaj- 

donba-
vétel 

jogcíme év M Ft év
kártalanítás 

M Ft 

Birtokba-
adás

tervezett 
ideje

Megjegyzések 

26.  Makó, 
Szikszai u. 4. 
(Justh Gyula u. 23/B, C) 
8054/2  1033 
8056  1335 

refor-
mátus
iskola és 
udvara

nyugdíjas 
klub,
orvosi
rendel

közös-
ségi célú 
épület
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Városi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2006. 
XII. 15.

5,5
egyház-
község
részére

27.  Martonyi, 
F  u. 107. 
143  3550 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

általános 
iskola

gyüleke-
zeti ház 

Refor-
mátus
Egyház 

Refor-
mátus
Egyház-
község

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

2007.  
V. 20. 

6,9
önkor-

mányzat 
érték-

növel
beru-
házás
címén

   

28.  Mérk, 
Béke u. 1. 
740  1369 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

általános 
iskola,
napközi

ifjúsági
terem 
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Nagyköz-
ségi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

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

6,0

3,0
egyház-
kerület
részére

29.  Miskolc, 
Palóczy u. 8. 
2560  1011 

missziói 
telep

bérlakások 
(1991-ben 
egy része 
lebontva) 

szolgá-
lati lakás

Refor-
mátus
Egyház 

Magyar 
Állam 
kezel :
KVI

1952. 
évi 4. 
tvr.

2007.  
V. 20. 

6,0
KVI

funkció-
kiváltás

címén

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

6,3

2,4
egyház-
kerület
részére

2007. 
IX. 30. 

30.  Pocsaj, 
Pet fi u. 40. 
125/1  987 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

lakás hitéleti, 
közös-
ségi célú 
ingatlan
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Magán-
tulajdon

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2007. 
VIII.20.

7,5
egyház-
kerület
részére
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja
Az ingatlan tulajdonosa, 

illetve kezel je

Önkormányzati, ill. 
egyéb szerv 

kártalanítása

Egyházi  
kártalanításSor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I.1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

Az állami 
tulaj- 

donba-
vétel 

jogcíme év M Ft év
kártalanítás 

M Ft 

Birtokba-
adás

tervezett 
ideje

Megjegyzések 

31.  Pocsaj, 
Pet fi u. 38. 
126  1398 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

lakás hitéleti, 
közös-
ségi célú 
ingatlan
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Magán-
tulajdon

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2006. 
XII. 15.

10,5
egyház-
kerület
részére

32.  Pocsaj, 
Pet fi u. 75. 
1050  2931 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás,
gyüleke-
zeti terem 

általános 
iskola

hitéleti,
közös-
ségi célú 
ingatlan
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Nagy-
községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2006. 
XII. 15.

18,4
egyház-
kerület
részére

33.  Pócsmegyer, 
Bocskai tér 1. 
156  533 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

általános 
iskola és 
szolgálati 
lakások 

oktatás
és
szolgá-
lati lakás

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

2324/ 
1950. 

sz. hat.

2006. 
XII. 15. 
2007.  
II. 20. 
2008.  
II. 20. 
2009.  
II. 20. 
2010.  
II. 20. 

12,6

5,0

5,0

5,0

5,0
önkor-

mányzat
r.

funkció-
kiv.

 2010. 
XII.
31.

34.  Székely, 
Illyés Gy. u. 3. 
107  3770 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

általános 
iskola

gyüleke-
zeti
terem 
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

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

7,0

2,7
egyház-
kerület
részére
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja
Az ingatlan tulajdonosa, 

illetve kezel je

Önkormányzati, ill. 
egyéb szerv 

kártalanítása

Egyházi  
kártalanításSor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I.1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

Az állami 
tulaj- 

donba-
vétel 

jogcíme év M Ft év
kártalanítás 

M Ft 

Birtokba-
adás

tervezett 
ideje

Megjegyzések 

35.  Tabajd, 
Kossuth L. u. 31. 
422  623 

iskola kultúrház közös-
ségi ház 

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

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

10,0

10,0

6,5

36.  Tornyospálca, 
Árpád tér 5. 
51  2462 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

általános 
iskola,
szolgálati 
lakás 

gyüle-
kezeti
ház
létesítése

Refor-
mátus
Egyház 

Refor-
mátus
Egyház 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

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

5,0

10,0
önkor-

mányzat 
részére 

funkció-
kiváltás

címén

 Meg-
történt

37.  Újl rincfalva,
F  u. 36. 
2/2  1046 

refor-
mátus
iskola,
tanítói
lakás

id sek
klubja

gyüleke-
zeti
terem 

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2006. 
XII. 15.

3,6   

38.  Vajdácska, 
F  u. 100. 
327  1011 

refor-
mátus
iskola

óvoda gyüleke-
zeti
terem 

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

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

5,0

3,0

39.  Vejti, 
Pet fi S. u. 11. 
11/2  4088 

refor-
mátus
iskola,
szolgálati
lakás

általános 
iskola és 
szolgálati 
lakás 

közös-
ségi
terem 

Refor-
mátus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat 

3783/ 
1950. sz. 

hat.

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

2,0

6,0
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja

Az ingatlan tulajdonosa, 
illetve kezel je

Önkormányzati, ill. 
egyéb szerv 

kártalanítása

Egyházi  
kártalanításSor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I.1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

Az állami 
tulaj- 

donba-
vétel 

jogcíme év M Ft év
kártalanítás 

M Ft 

Birtokba-
adás

tervezett 
ideje

Megjegyzések 

1. Bénye, 
F  u. 83-85. 
332  2901 

evangé-
likus
iskola

általános 
iskola

hitélet Evangé-
likus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat  

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2006. 
XII. 15.

23,5 A pénzbeli 
kártalanítást a 
Magyarorszá-
gi
Evangélikus
Egyház kapja. 

2. Dabas, 
Luther u. 27. 
4398  1645 

evangé-
likus
iskola,
szolgálati
lakás

szociális 
foglalkoz-
tató

gyüleke-
zeti ház 

Evangé-
likus
Egyház 

Evangé-
likus
Egyház-
község

5823/ 
1950. sz. 

hat.

 2006. 
XII. 15.

13,6 Az
evangélikus
egyházközség 
és az 
önkormányzat 
intézkedik az 
ingatlan
községi
önkormányza-
ti tulajdonba 
adása iránt. 

3. Galgaguta,  
Gábor Áron u. 3. 
288  1470 

evangé-
likus
iskola,
szolgálati
lakás

általános 
iskola

hitélet Evangé-
likus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat  

3620/ 
1949. sz. 

hat.

 2006. 
XII. 15.

8,7 A pénzbeli 
kártalanítást a 
Magyarorszá-
gi
Evangélikus
Egyház kapja. 

4. Gy r,
József Attila u. 26. 
1886  4254 

evangé-
likus
iskola,
tanítói
lakás,
harang-
torony 

napközi
otthon

hitélet Evangé-
likus
Egyház 

Városi
Önkor-
mányzat  

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

2006. 
XII. 15. 

4,2
önkor-

mányzat 
részére 

funkció-
kiváltás

címén

 Meg-
történt
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja
Az ingatlan tulajdonosa, 

illetve kezel je

Önkormányzati, ill. 
egyéb szerv 

kártalanítása

Egyházi  
kártalanításSor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I.1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

Az állami 
tulaj- 

donba-
vétel 

jogcíme év M Ft év
kártalanítás 

M Ft 

Birtokba-
adás

tervezett 
ideje

Megjegyzések 

5. Harka, 
Keresztúri út 2. 
32  396 
33  1914 

evangé-
likus
iskola,
tanítói
lakás

általános 
iskola

hitélet Evangé-
likus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat  

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2006. 
XII. 15.

25,0 A pénzbeli 
kártalanítást a 
Magyarorszá-
gi
Evangélikus
Egyház kapja. 

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

evangé-
likus
iskola

311/1:
klub-
helyiség, 
könyvtár 
311/2:
kultúrház 

gyüleke-
zeti ház 
b vítése

Evangé-
likus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat  

2354/ 
1950. sz. 

hat.

 2006. 
XII. 15.

9,7

7. Mekényes, 
F  u. 134. 
299  2898 

evangé-
likus
iskola

általános 
iskola,
polgár-
mesteri 
hivatal,
rendel ,
könyvtár 

gyüleke-
zeti
terem 

Evangé-
likus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat  

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2006. 
XII. 15.

16,7   

8. Nagycserkesz, 
Cigánybokor 
0214/2  3982 

evangé-
likus
iskola,
szolgálati
lakás

szolgálati 
lakás és 
önkor-
mányzati 
hivatali
helyiség 

gyüleke-
zeti ház 
és isten-
tiszteleti
hely 

Evangé-
likus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat  

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

2006.  
XII. 15. 

7,5
önkor-

mányzat 
részére 

funkció-
kiváltás

címén

 2006. 
XII. 31. 

9. Nagycserkesz, 
Tamásbokor 
0125/9  2798 

evangé-
likus
iskola,
szolgálati
lakás

iroda hitélet Evangé-
likus
Egyház 

Magán-
személyek 
(2001-t l)

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2006. 
XII. 15.

6,1
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja
Az ingatlan tulajdonosa, 

illetve kezel je

Önkormányzati, ill. 
egyéb szerv 

kártalanítása

Egyházi  
kártalanításSor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I.1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

Az állami 
tulaj- 

donba-
vétel 

jogcíme év M Ft év
kártalanítás 

M Ft 

Birtokba-
adás

tervezett 
ideje

Megjegyzések 

10. Oroszlány, 
Alkotmány u. 67. 
959  2409 

evangé-
likus
iskola,
tanítói
lakások

varroda hitélet Evangé-
likus
Egyház 

Városi
Önkor-
mányzat  

3113/ 
1950. sz. 

hat.

 2006. 
XII. 15.

16,8 A pénzbeli 
kártalanítást a 
Magyarorszá-
gi
Evangélikus
Egyház kapja. 

11. Sopron, 
Halász u. 9. 
1035  3967 

árvaház általános 
iskola

hitélet Evangé-
likus
Egyház 

Városi
Önkor-
mányzat  

1952. 
évi 4. 
tvr.

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

64,3

55,7

A pénzbeli 
kártalanítást a 
Magyarorszá-
gi
Evangélikus
Egyház kapja. 

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

kántor-
tanítói
lakás

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

hitélet Evangé-
likus
Egyház 

658/3: 
magán-
személyek 
(2004-t l)
658/4:
Községi
Önkor-
mányzat  

1948. 
évi

XXXIII.
tc.

 2006. 
XII. 15.

11,3 A pénzbeli 
kártalanítást a 
Magyarorszá-
gi Evangéli-
kus Egyház 
kapja.

13. Torvaj, 
Kossuth L. u. 49. 
282  5910 

evangé-
likus
iskola,
tanítói
lakás

orvosi
rendel ,
könyvtár 

hitélet Evangé-
likus
Egyház 

Községi
Önkor-
mányzat  

3144/ 
1950. sz. 

hat.

 2006. 
XII. 15.

4,3 A pénzbeli 
kártalanítást a 
Magyarorszá-
gi
Evangélikus
Egyház kapja. 



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

2006/150.szám
M
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11939

Sor-
Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja 

Az ingatlan tulajdonosa, 
illetve kezel je

Az állami 
tulaj- 
donba

Önkormányzati, illetve 
egyéb szerv kártalanítása 

Egyházi  
kártalanítás 

Birtokba-
adás

tervezett Megjegyzések 
szám helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I.1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

vétel jogcíme
év M Ft év

M

Ft
ideje

2. Baja,  
Deák F. u. 4. 
527/5   2093 
527/6   2392 

kolostor,
kolostor
kert

527/5: 
lakások,
527/6: 
parkoló

hitélet Kapisztrán 
Szent
Jánosról
nevezett
Ferences
Rendtar-
tomány 

527/5: 
Magyar 
Állam / 
kezel :
KVI
527/6: 
Városi
Önkor-
mányzat 

1950 2007. 
02.
20.

19,0
önkormányzat 

funkciókiváltás

35,0
KVI részére 

bérl kihelye-
zés

 2008. 
01. 31. 

A birtokbaadásig az 
ingatlan korábbi 
kezel jét ingyenes 
használat illeti meg. 



VI. rész
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 minisz-
ter a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megálla-
podás (SZMGSZ) egységes orosz nyelvû hiteles szövegét
a 2005. évi módosítással egységes szerkezetben közzé-
teszi.

* 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 Buda-
pest 62, Pf. 357).

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
t á j é k o z t a t ó j a

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 fejlesztésé-
nek 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 kötelezett-
ségét (a továbbiakban: hozzájárulásra kötelezett), a gya-
korlati 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 közzé-
tett bejelentkezési nyomtatványon. Az OM Alapkezelõ az
elfogadott bejelentkezési nyomtatvány másolatát megkül-
di a hozzájárulásra kötelezettnél folyó gyakorlati képzés
telephelye szerint illetékes területi gazdasági kamara,
továbbá az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal területi-
leg illetékes igazgatósága részére.”

A bejelentkezési kötelezettségnek a „BEJELENT-
KEZÉSI NYOMTATVÁNY a szakképzési hozzájárulási
kötelezettség elszámolására, a Rendelet 1. § (1) bekezdé-
sében foglaltak alapján” kitöltésével és benyújtásával kell
eleget tenni.

(A nyomtatvány és kitöltési utasítása a jelen tájékozta-
tóból fénymásolható, vagy a www.omai.hu Internet cím-
rõl, 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 tá-
jékoztató mellékleteként megjelenõ „ÉVES BEVALLÁS
a gyakorlati képzést szervezõk részére a szakképzési hoz-
zájárulási kötelezettség teljesítésérõl” nyomtatvány kitöl-
tésével és a tárgyévet követõ második hónap 15. napjáig
történõ benyújtásával kell eleget tenni.

(A nyomtatvány és kitöltési utasítása a jelen tájékozta-
tóból fénymásolható, vagy a www.omai.hu Internet cím-
rõl, a Szakképzés menüpont alól kinyomtatható.)

FIGYELEM!

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 Köz-
lönyben, az Oktatási Közlönyben, illetve a www.omai.hu
Internet címen megjelentetni.

Aki az Szht. 4. § (1) bekezdése szerint gyakorlati képzés
megszervezésével teljesíti szakképzési hozzájárulási köte-
lezettségét és az Szht. 4. § (9) bekezdése szerint a bruttó
kötelezettségük és a kötelezettségcsökkentõ tételeik
egyenlegeként – nettó kötelezettségként – befizetési köte-
lezettség 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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– 6. § (1) bekezdése szerint:
„Az a hozzájárulásra kötelezett, aki nem szervez gya-

korlati 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 kötele-
zettségét 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 kép-
zést nem szervezõ hozzájárulásra kötelezetteknek a 2006.
évi szakképzési hozzájárulási kötelezettségükrõl az OM
Alapkezelõ felé nem kell bevallást, elszámolást, tájékozta-
tást küldeniük, és a kötelezettségük befizetését az APEH

Szakképzési hozzájárulás beszedési számla 10032000-
06056061 számlájára kell teljesíteniük.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az OM Alapkezelõ az elõ-
zõektõl 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 jelzõ-
szám) kívül feltétlenül fel kell tüntetni azt, hogy a visszafi-
zetés a 2006. évi hozzájárulási kötelezettség téves befize-
tése miatt vált szükségessé, továbbá a befizetés dátumát és
annak a számlának a számát, amelyre a befizetés történt.
A kérelem mellékleteként kérjük csatolni a befizetést iga-
zoló bankkivonat másolatát.

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Alapkezelõ Igazgatósága
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BEJELENTKEZÉSI / 
VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY 

(A megfelel  aláhúzandó!) 
a szakképzési hozzájárulási kötelezettség az OM Alapkezel  Igazgatósága felé történ  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:

Ügyintéz  neve:..........................................................   Telefonszáma: .............................

Telephelyei: (ahol gyakorlati képzés folyik)
Címe: Város/község:

Út, utca, tér:  Házszám:

Címe: Város/község:

Út, utca, tér:  Házszám:

Adószáma:

Statisztikai számjele:

APEH-nál bejelentett bankszámlája, elszámolási számlája:
Számlavezet  bank neve:

Bankszámlaszám:

Együttm ködési megállapodás megkötésének dátuma: * (*több esetén a
Tanulószerz dés megkötésének dátuma: * legkorábbi dátum)

Munkaviszonyban álló gyakorlati oktatók, szakoktatók: 

Sorszám Alkalmazás módja Gyakorlati oktató Szakoktató Összesen
  1 2 3 

1 Munka- teljes munkaid re    
2 viszony részmunkaid re    
3              Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony    
4                                                                                        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 el írt okiratokat! 
A 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (4) bekezdése a)–c) pontja és az (5) bekezdés szerint csatolt okiratok száma:     db  

BEKÜLDEND : 1 példányban az OM Alapkezel  Igazgatóságára (1374 Budapest, Pf. 564). 

…………………, 200   .  …………………… hó  …….  nap                  P. H. 

                                                                                                             Cégszer  aláírás 
                                                                                                                 .
ZÁRADÉK:           (OM Alapkezel  tölti ki! )

A szakképzési hozzájárulás gyakorlati képzés szervezésével történ  teljesítéséhez a bejelentkezését 
elfogadtuk. Az Szht. 4. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség csökkent  tételeket a fentiek alapján
                       .           .           .  napjától veheti figyelembe. 
Tájékoztatjuk, hogy a következ  nyilvántartásba vételi számon regisztráltuk:  

Budapest, 200   …………… hó  …….  nap P. H.                                 
                                                                                                                 

 aláírás 
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LÉTSZÁM  ADATLAP 

Fénymásolható! Lapszáma:

Igazolás a bejelentkez nél szakképzésben részt vev  tanulók létszámáról* 
(A szakképz  iskola tölti ki és igazolja!) 

Szakközépiskolai, szakmunkásképz  iskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai tanulók: 
Az iskola neve:

Címe: Város/község:

Út, utca, tér:  Házszám:
Adószáma:  
Statisztikai számjele:

Sor-
szám 

Megnevezés I. II. III. vagy 
1. szak- 
képz

IV. vagy 
2. szak- 
képz

V. vagy  
érettségire

épül
1. szakképz

VI.  vagy  
érettségire

épül
2. szakképz

VII. vagy  
érettségire

épül
3. szakképz

Összesen

  évfolyamon tanulók száma 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Pályaorientációs 

képzés
        

2 Teljes képzés         

3 Részképzés         

4 Összesen         

5 Ebb l: Speciális         

A szakképzés(ek) megnevezése és  OKJ száma: 

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

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

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

…………………, 200   .…………………… hó ……. nap

                                                                                P. H.
                                                                                                        
                                                           ……………………………………..                              

                                                                                                                       iskola igazgatójának aláírása 

* Egy nyomtatvány egy szakképz  iskola tanulóira vonatkozik!  
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LÉTSZÁM  ADATLAP 

Fénymásolható! Lapszáma:

Igazolás a bejelentkez nél szakképzésben részt vev  hallgatók létszámáról* 
(A fels oktatási intézmény tölti ki és igazolja!) 

Az 1993. évi LXXX. törvény hatálya alá tartozó fels oktatási intézményben gyakorlati képzésben 
részesül  hallgatók: 

A fels oktatási intézmény neve:

Címe: Város/község:

Út, utca, tér:  Házszám:
Adószáma:  
Statisztikai számjele:

Sor-
szám 

Megnevezés I. II. III. IV. V. …………. Összesen 

  1 2 3 4 5 6 7 
1 Teljes képzés        
2 Részképzés        
3 Összesen        

A szakképzés(ek) megnevezése és  OKJ száma: 

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

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

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

…………………, 200   .  …………………… hó ……. nap.

                                                                               P. H.
                                                                                                          
                  ……………………………………..                               

                                                                                                                     intézmény vezet jének aláírása 

* Egy nyomtatvány egy fels oktatási 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 szervez knek kell kitölteni. 
Az Szht. 4. § (2) bekezdésében felsorolt költségekkel csak azok a gyakorlati képzést szervez
hozzájárulásra kötelezettek csökkenthetik bruttó kötelezettségüket, amelyek a 13/2004. 
(IV. 27.) OM rendeletben el írt bejelentkezési kötelezettségüknek eleget tettek. Az olvas-
hatóan (géppel vagy nyomtatott nagybet vel) kitöltött „Bejelentkezési/Változás bejelentési 
Nyomtatvány”-okat az Oktatási Minisztérium Alapkezel  Igazgatósága részére (1374 Buda-
pest, Pf. 564) kell benyújtani 1 eredeti, cégszer en aláírt példányban.

Benyújtási határid : a gyakorlati képzés szervezésére irányuló els  együttm ködési
megállapodás vagy tanulószerz dés megkötését követ  30 napon belül, illetve a változást 
követ  soron következ  bevallás benyújtására el írt határnapig. 

Az OM Alapkezel  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 következ  adatokat tartalmazza:  
a)  név (cégnév), rövidített cégnév,
b)  cím, székhely,  
c)  ügyintéz  neve, telefonszáma, 
d)  telephelye(i), ahol a gyakorlati képzés folyik, 
e)  adószám,  
f)   statisztikai számjel,  
g) az állami adóhatóságnál bejelentett bankszámlájának száma, számlavezet  bank neve,
h) a hozzájárulásra kötelezettnél munkaviszonyban, gyakorlati oktatóként, illetve szak- 
     oktatóként foglalkoztatottak bejelentkezéskori száma az alkalmazás módja szerint, 
i)  a bejelentkezés módja, 
j)  a gyakorlati képzés szervezés befejezésének dátuma. 

A gyakorlati képzést szervez  az Szht. 4. § (1) bekezdése szerint szakképz  iskolával/fels -
oktatási intézménnyel kötött együttm ködési megállapodás, illetve tanulószerz dés alapján 
jelentkezik be. Bejelentkezéséhez csatolni kell a „Létszám adatlap”-ot, amely a 
következ ket tartalmazza: 

a) a szakképz  iskola/fels oktatási intézmény neve, címe, adószáma, 
b) a hozzájárulásra kötelezettnél gyakorlati képzésben részesül  szakközépiskolai, vala-

mint szakiskolai (ideértve a speciális szakiskolát is) tanulók és a fels oktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) hatálya alá tartozó gyakorlati 
képzésben részesül  hallgatók bejelentkezéskori száma, iskolánként, illetve, 
fels oktatási 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 fels oktatási 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 következ eredeti okiratokat vagy azok cégszer  aláírással 
hitelesített másolatát kell csatolni: 

a) 

b) a szakképzésr l szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 27. §-a 
alapján kötött  és a 33. §-ának (3) bekezdése szerinti tanulószerz dés,

c) az Szht. 4. §-ának (1) bekezdés a) pontja szerinti gyakorlati képzés megszerve-
zésére kötött, a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelel  együttm ködési megálla-
podás.

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 kérdéseir l 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 cégszer  aláírással hitelesített másolata is. 

A 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (3)–(6) bekezdésében felsorolt adatokban, okiratokban, 
illetve együttm ködési megállapodásban bekövetkezett változást a soron következ  bevallás-
sal egyidej leg a hozzájárulásra kötelezett köteles bejelenteni az OM Alapkezel nek,
egyidej leg megküldve a módosított dokumentum eredeti vagy cégszer  aláírással hitelesített 
másolatát is. A változásbelejentés másolati példányát az OM Alapkezel  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 határid ben történik, akkor a hozzájárulásra kötelezett a bejelentkezését 
megel z  id szakra költségelszámolást nem érvényesíthet. 
Ha az Szht. 4. §-a alapján gyakorlati képzést szervez  hozzájárulásra kötelezett nem tesz 
eleget az 1. § (1) bekezdésében és (3)–(4) bekezdéseiben foglaltaknak, e rendeletben el írt
kötelezettsége teljesítéséig az Szht. 5. §-ának hatálya alá tartozó hozzájárulásra kötelezettnek 
kell tekinteni, nem csökkentheti az Szht. 4. §-ának (2) bekezdése alapján bruttó kötelezett-
ségét, nem érvényesíthet költségelszámolást, illetve nem nyújthat az Szht. 4. § (8) bekezdé-
sében szabályozott költség-hozzájárulást. 

Kérjük ügyeljen a Bejelentkezési nyomtatvány helyes és pontos kitöltésére. Ne feledje, 
hogy a szabályszer en kitöltött nyomtatványt cégszer  aláírással (eredeti aláírás és 
bélyegz ) is hitelesíteni kell!
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ÉVES BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY 
(és tárgyévi önellen rzési nyomtatvány) 

A 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet szerint az MPA Képzési Alaprészhez bejelentkezett gyakorlati képzést 
szervez k részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésér l

            bevallási id szak   (év,      hó,      naptól)                     (év,     hó,      napig) 

2006.               .             . 2006. .           . 

Benyújtandó 3 eredeti példányban a következ  címre:  OM Alapkezel  Igazgatósága 1374 Bp., Pf. 564  

Jelölje X-szel, a bevallás típusát: 
tárgyévi bevallás                            tárgyévi önellen rzés

A hozzájárulásra kötelezett                               Nyilvántartásba vételi szám: 
Neve: ....................................................................................................................................................
Címe: 
 Irsz:                             Város/község ..........................................……... utca ............................................... hsz. ..............

Adószáma:                                                               

Pénzforgalmi jelz száma:  

KSH szám:                                                                                                           

Ügyintéz  neve: ..............................................  Telefonszáma:                   

Jelölje X-szel, ha   eltér  üzleti éves bevalló

Jelölje X-szel, ha
                             – a vállalkozás megsz nése 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       

tanm helyben szervezi a gyakorlati képzést 

Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

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

P. H. 

                                                                                             a hozzájárulásra kötelezett cégszer  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 kötelezett l, az átirányított tanulók képzéséhez,  
    az oktatói díjazására (5.7) átvett hozzájárulás összege az átvev nél:

                         ezer Ft

4. Elszámolási kötelezettség                       2+3 együtt:                          ezer Ft

I. Tételes költségelszámolás esetén:
5. Visszatérítési igény elbírálásánál figyelembe vehet , az Szht.  

     mellékletének 1–3. pontjaiban meghatározott költségek (kiadások)

5.1 a) a tanulóknak tanulószerz dés alapján kifizetett pénzbeli  
juttatás, legfeljebb havonta a kötelez  legkisebb munkabér 
(minimálbér) 50%-áig; 

b) az alapképzési támogatás keretében kapott el leg levonása      –

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

5.2 a tanulószerz déssel nem rendelkez  tanulónak a szorgalmi id
befejezését követ összefügg szakmai gyakorlat id tartamára

       kifizetett díjazás, legfeljebb a kötelez  legkisebb munkabér  
(minimálbér) 50%-áig és az SZJA köteles kifizetés utáni 11%-os   EHO; 

5.3 a fels oktatásban részt vev hallgatóknak a  gyakorlati képzés
id tartamára kifizetett díjazás, legfeljebb havonta a kötelez
legkisebb munkabér (minimálbér) 50%-áig; 

                                  ezer Ft 

                                  ezer Ft

                                  ezer Ft 

                                                 
                                  ezer Ft 

                                  ezer Ft 

5.4 a tanulóknak, illetve hallgatóknak jogszabály alapján kötelez en járó 
munkaruha, egyéni véd eszköz, tisztálkodási eszköz, kedvezményes 
étkeztetés, valamint a vizsgáztatás költsége, továbbá az ideiglenes 
átirányításával kapcsolatban felmerült útiköltség szállítási naponként 
1000 Ft/f , tömegközlekedési eszköz igénybevételénél a számlával igazolt 
összeg, valamint a szállásköltség-térítés tanulónként 1000 Ft /f /nap 
összeghatárig; 

                                  ezer Ft 

5.5 az Szt. 15. §-ának (4) bekezdése szerinti szintvizsga szervezésével
kapcsolatos igazolt költség;                                   ezer Ft 

5.6 a tanuló, illetve a hallgató javára megkötött kötelez felel sség-
biztosítás, valamint a rendszeres – foglalkozás-egészségügyi szolgá-
latról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben el írt – orvosi 
vizsgálatáról való gondoskodás költsége;                                   ezer Ft 

5.7  a gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, szakoktatóként vagy
gyakorlati képzéssel megbízott egyéb szakemberként foglal-
koztatott, a hozzájárulásra kötelezettel munkaviszonyban álló
dolgozó a tanulói/hallgatói létszámmal és a képzési id vel arányos 

a) díjazása, valamint az azt terhel  nyugdíj-, egészségbiztosítási és 
munkaadói járuléka, tételes EHO,

                     ezer Ft 

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

ezer Ft 

6. 5.1(a–b+c)+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7(a+b) együtt:
                        ezer Ft

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

a hozzájárulásra kötelezett cégszer
                        aláírása 
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II.  Átalányelszámolás
7. Az Szht. mellékletének 4. pontja értelmében, az el z ek helyett a
gyakorlati képzést csak az Szt. 27. §-a szerinti tanulószerz dés alapján 
megszervez hozzájárulásra kötelezett által elszámolható tételek:

a) a tanulónak tanulószerz dés alapján kifizetett pénzbeli juttatás,
legfeljebb havonta a a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) 
50 %-áig és a pénzbeli juttatást terhel  nyugdíj- és egészségbiztosítási 
járulék;

ezer Ft 

b) az alapképzési támogatás keretében kapott el leg levonása     –
ezer Ft 

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

8.             Átalány összesen: 7(a–b+c) együtt: 

Visszatérítési igény elszámolása:

                                                        ezer Ft

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

10.                     Levonás: az évközben kiutalt összeg:                        ezer Ft

11.            Pénzügyileg még rendezend  differencia (9.–10.): 

a)  a hozzájárulásra kötelezett által visszautalandó       

b)  a hozzájárulásra kötelezett javára  kiutalandó 

                       ezer Ft

                       ezer Ft

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

                               P. H.

a hozzájárulásra kötelezett cégszer

                        aláírása 
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III. A I. tételes költségelszámolás, vagy a II. átalány-
elszámolás után fennmaradó szakképzési hozzájárulási 
kötelezettség elszámolása:
12. Megállapodás alapján más hozzájárulásra kötelezett által végzett, 

kiegészít  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. 
b vítésére, valamint ezen eszközök m ködését biztosító szoftverek 
beszerzésére a tárgyévben fordított összeg, csökkentve az MPA 
Képzési Alaprészb l nyújtott támogatás összegével. ezer Ft 

14. A szakmai alapképzés céljait is szolgáló az Szt. 54/B. §-ának 
22. pontja szerinti tanm hely bérleti, munkavédelmi, t zbiztonsági 
és közüzemi szolgáltatásai díjára a tárgyévben fordított ellen rizhet
és arányos költségek összege. ezer Ft 

15.  A tanulószerz dés alapján foglalkoztatott tanuló gyakorlati 
képzése során felhasznált anyagköltség – tanulónként és évente – 
legfeljebb a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) 20%-ának
megfelel ellen rizhet  összeg. ezer Ft 

16. A saját munkavállaló számára az Fktv. 20. §-ában meghatározott 
feln ttképzési, illet leg az Mt. szerinti tanulmányi szerz dés 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 szerepl  szakképzések elszámolhatóságáról a 
megyei/f városi Munkaügyi Tanács dönt.

ezer Ft 

17. Kötelezettség csökkent  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

                        ezer Ft

20.  Befizetési kötelezettség el írása utáni maradvány (18.–19.):                                      ezer Ft

21. Fejlesztési megállapodás alapján, a szakképzés tárgyi feltételeinek 
javítását szolgáló fejlesztési támogatás, legfeljebb a bruttó kötele-
zettség (2. sor) 75%-a!

a) szakképz  iskola és központi képz hely számára nyújtott
      támogatás maximum 75%,  
b) fels oktatási 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 

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

a hozzájárulásra kötelezett cégszer
    aláírása 
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27. Tanulói/hallgatói átlaglétszám összesen:  f

28. Tanulói/hallgatói átlaglétszám részletezése:

       28.1 tanulószerz déssel rendelkez  tanuló: f

       28.2 iskolával kötött megállapodás alapján 
                28.21 szakmunkásképz - és szakiskolai tanuló:  f

                28.22 szakközépiskolai tanuló: f

       28.3 csak  az összefügg  szakmai  
               gyakorlaton részt vev  tanuló: 

           f

       28.4 fels oktatásban részt vev hallgató: 

a gyakorlati képzés id tartama hó

          f

       28.5. kiegészít  gyak. képzésre átirányított 
 tanuló, a gyak. képzés id tartama

f

nap

29. Munkaviszonyban lév  gyakorlati oktatói,   
       szakoktatói létszám:                        f
      Ebb l:

– Középfokú iskolai végzettség

– Középiskolai végzettséggel vagy 
mestervizsgával rendelkez

– Fels fokú iskolai végzettség

            f

            f

            f

30. Munkaviszonyban lév  gyakorlati oktatói,   
       szakoktatói létszámból a tanulói/hallgató  
       csoportlétszámnak megfelel en elszámolható                                                      f
      Ebb l:

– Középfokú iskolai végzettség

– Középiskolai végzettséggel vagy 
mestervizsgával rendelkez

– Fels fokú iskolai végzettség

          f

         f

          f
31. A tanm hely: (a megfelel  szöveg aláhúzandó!)  – saját tulajdonú tanm hely 

– bérelt tanm hely 
– üzemközi tanm hely
– nincs az Szt. szerinti tanm helye

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

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

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

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

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

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

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

a hozzájárulásra kötelezett cégszer  aláírása
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33. Együttm ködési megállapodás – más hozzájárulásra kötelezettel – a kiegészít  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:

Átvev  neve: Címe: 
Nyilvántartásba 

vételi száma: 
Adószáma: 

Átadott összeg: 
ezer Ft 

Átirányított tanulók 
létszáma: 

      

      

      

      

34.  Együttm ködési és fejlesztési megállapodás szakképz  iskolával / fels oktatási intézménnyel:

34.1 Együttm ködési megállapodás gyakorlati oktatásra iskolánként/intézményenként:
 Név:                                        Cím:                                  Adószám:                                           OM azonosító:                      

34.2  Fejlesztési megállapodás alapján adott fejlesztési támogatás iskolánként/központi képz hely/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
cégszer  aláírása 
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A szakképzést teljesen megszüntet , vagy egy oktatási évnél hosszabban szüneteltet ,

valamint jogutóddal megszüntet  hozzájárulásra kötelezett tölti ki! 

36. Nyilatkozat 

Alulírott, mint a  ………………………………………  vállalkozó képvisel je kijelentem, 
hogy a gyakorlati képzést ……………………………………. naptól

teljesen megszüntettük*   
egy oktatási évnél hosszabban szüneteltetjük* 

jogutód nélkül szüntettük meg*. 
A csoportos gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközöket azonos gyakorlati képzést, 
azonos feltételekkel jogszer en folytató hozzájárulásra kötelezettnek térítésmentesen 
átadtuk.*
Átvev  hozzájárulásra kötelezett neve, adószáma, nyilvántartásba vételi 
száma:…………………………………………………………………….……………... 
jogutóddal szüntettük meg*. 
Jogutód neve, címe, adószáma:…………………………………………………………. 
A jogutód a gyakorlati képzést jogszer en folytatja*. 
nyilvántartásba vételi száma:…………………….. ;              
A jogutód a gyakorlati képzést jogszer en  nem folytatja*. 

A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére korábban beszerzett, a megsz nés* / 
szüneteltetés*/ jogutóddal történ  megsz nés által érintett tárgyi eszközök és beruházások a 
megsz nés* / szüneteltetés* / jogutóddal történ  megsz nés* id pontjában fennálló könyv 
szerinti értéke:

………………………………. ezer Ft, 
amely a szakképzési hozzájárulási kötelezettségünk mértékét növeli, és legkés bb a 
megsz néssel* egyidej leg / szüneteltetés* esetén a tanítási év letelte el tt befizetek az MPA 
Fejlesztési és Képzési Alaprész Lebonyolítása elnevezés  10032000-00282345-70000007 
számú számlára. 

Jogutóddal történ  megsz nés esetén – amennyiben a jogutód a gyakorlati képzést jogszer en folytatja 
– a jogel dnek nem keletkezik az Szht. 7. §-ának (8) bekezdésében el írt befizetési kötelezettsége. 
Az a jogutód nélkül megsz n , vagy a gyakorlati képzést jogutód nélkül megszüntet  gyakorlati 
képzést szervez  hozzájárulásra kötelezett, amely a csoportos gyakorlati képzést szolgáló tárgyi 
eszközöket – a megsz nés id pontjában fennálló – könyv szerinti értéken az azonos gyakorlati képzést 
azonos feltételekkel jogszer en folytató hozzájárulásra kötelezettnek térítésmentesen átadja mentesül 
az Szht. 7. §-ának (8) bekezdésében el írt befizetési kötelezettség alól.

(* megfelel  szöveg aláhúzandó!) 

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

                                                                              

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

37.  LÉTSZÁMIGAZOLÁS 

Igazoljuk, hogy iskolánkból/intézményünkb l a 2006. évben összesen:                      f

az alábbi részletezés szerint:                                                  2005/2006              2006/2007 
                    II. félév                          I. félév 

 1. Tanulószerz déssel rendelkez  tanuló                                              f                            f

 2. Együttm ködési megállapodás alapján:

             2.1 szakmunkásképz -  és szakiskolai tanuló                                  f                          f

             2.2 szakközépiskolai tanuló                                                            f                            f

3. Csak az összefügg  szakmai gyakorlaton                                         f
        részt vev  tanuló 

4. Fels oktatásban részt vev  hallgató                                                f                           f
         a gyakorlati id                hó 

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

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

                                                                                                                    az iskola / intézmény vezet jének
         aláírása 
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Az a hozzájárulásra kötelezett tölti ki, aki ideiglenesen más gyakorlati képz höz irányított át 

tanulót/hallgatót! 

38.  IGAZOLÁS 

Igazoljuk, hogy a 2006. évben                                                    összesen:                      f

az alábbi részletezés szerint:                                                létszám:                 képzés ideje: 

 1. Tanulószerz déssel rendelkez  tanuló                                              f                         nap 

 2. Együttm ködési megállapodás alapján:

             2.1 szakmunkásképz -  és szakiskolai tanuló                                 f                         nap 

             2.2 szakközépiskolai tanuló                                                            f                         nap 

3.  Csak az összefügg  szakmai gyakorlaton                                            f                         nap 
      részt vev  tanuló 

4. Fels oktatásban részt vev  hallgató                                                     f                         nap 

 id tartamra került kiegészít  gyakorlati képzés céljából átirányításra  ………………… 

 ……………………………………………………………… hozzájárulásra kötelezetthez. 

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

 P. H.                                                                                                       P. H.

 a kiegészít  gyakorlati képzést folytató                         az átirányító hozzájárulásra kötelezett 
         hozzájárulásra kötelezett                                                                                     cégszer  aláírása 
               cégszer  aláírása
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Visszatérítés esetén kitöltend !

39. Nyilatkozat köztartozásról 

Alulírott  ………………………….…..……………………………………….., 

mint a ………………………………………………… vállalkozás  vezet je,

(vállalkozás adószáma:……………………………………,  

                    címe:………………………………………….) 

büntet jogi  felel sségem  tudatában  kijelentem,  hogy:  

–    a vállalkozásnak 30 napnál régebbi köztartozása nincs.* 

–    a vállalkozásnak 30 napnál régebbi köztartozása van:* 

Sorszám Köztartozás megnevezése Bankszámlaszám 
Tartozás összege 

(Ft)
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

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

                                                                                                             P. H. 

a hozzájárulásra kötelezett cégszer
                                         aláírása 

*A megfelel  részt kérjük aláhúzással jelölni! 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ  

a szakképzési hozzájárulási kötelezettség 

„ÉVES BEVALLÁS és önellen rzési 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 szervez knek kell kitölteni. Az Szht. 4. § (2) bekezdésében felsorolt költségekkel csak 
azok a gyakorlati képzést szervez  hozzájárulásra kötelezettek csökkenthetik bruttó kötelezett-
ségüket, amelyek a 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletben el írt bejelentkezési kötelezettségüknek 
eleget tettek. 
A számvitelr l 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 évt l eltér  üzleti évet választó hozzájárulásra kötelezett az üzleti év els
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 teljesít  hozzájárulásra kötelezettnek a 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletben 
el írtak szerint bejelentkezési, bevallási és elszámolási kötelezettsége van az OM Alapkezel vel
szemben. A hozzájárulásra kötelezett elszámolása alapján a szakképzési hozzájárulási kötele-
zettség teljesítését az oktatási miniszter megbízásából az OM Alapkezel  ellen rizheti. 
A szakképzési hozzájárulást a fentiek alapján gyakorlati képzés megszervezésével teljesít
hozzájárulásra kötelezettnek az állami adóhatósággal szemben nem keletkezik bevallási, 
befizetési és elszámolási kötelezettsége, azonban az állami adóhatóság a helyszíni ellen rzés 
során a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítését az adózás rendjér l szóló 2003. évi 
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályai szerint ellen rzi. 
A hozzájárulásra kötelezett az önellen rzésénél az adott önellen rzéssel érintett év bevallási 
nyomtatványát használja fel, a nyomtatványon feltüntetve az önellen rzés tényét. Ha a hozzá-
járulásra kötelezett utólagos ellen rzéssel feltárja, hogy éves elszámolását, illet leg az Szht. 4. § 
(12)–(13) bekezdés szerinti visszaigénylését helytelenül állapította meg, akkor a különbözetet 
közvetlenül az Alap Kincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie, illet leg onnan visszaigé-
nyelnie, az OM Alapkezel  részére a 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletben meghatározott 
elszámolásnak, illet leg iratoknak az egyidej  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 önellen rzésénél a tárgyévi önellen rzést kell 
megjelölni, 

 2. az eltér  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 tanm helyben szervezi a gyakorlati képzést. 
Az olvashatóan (géppel vagy nyomtatott nagybet vel) kitöltött „ÉVES BEVALLÁS”-t az 
Oktatási Minisztérium Alapkezel  Igazgatósága részére (1374 Budapest, Pf. 564) kell benyújtani 
3 eredeti, minden oldalon cégszer en aláírt példányban.  

Benyújtási határid : a tárgyévet/üzleti évet követ  második hó 15. napja,  
 önellen rzés esetén az önellen rzés 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 számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számvitelr l szóló 

törvény) 79. §-ának (2) bekezdése által meghatározott bérköltség,  
b) az egyszeres könyvvitelt vezet  hozzájárulásra kötelezettnél a számvitelr l szóló 

törvény 111. §-ának (3) bekezdése szerint meghatározott (a pénzforgalmi könyv-
vitelben elszámolt) bérköltség, 

c) a szakképzési hozzájárulás alapja a számvitelr l szóló törvény hatálya alá nem 
tartozó, hozzájárulás fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó esetében a munka-
viszony 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 el írt megállapodás 
alapján a 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet szerint a Képzési Alaprészhez bejelent-
kezett más hozzájárulásra kötelezett l átvett – a bruttó kötelezettséget növel  – 
költség-hozzájárulás összegét, amely az átirányított tanulók gyakorlati képzésében 
közrem köd , a hozzájárulásra kötelezettel munkaviszonyban álló oktató(k) díjazá-
sára és azt terhel  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 
kötelezettekt l átvett (a 3. sorban feltüntetett) költség-hozzájárulás együttes összegét. 

I. Tételes költségelszámolás esetén:

5.1. a) sor: Ide kell beírni a szakképzésr l szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 27. § alapján kötött és a 33. § (3) bekezdése szerinti tanulószerz déssel
rendelkez  tanulók számára, a képzés tárgyévi teljes id tartamára kifizetett pénzbeli 
juttatást, a mindenkori minimálbér legfeljebb 50%-a mértékéig.  
A bevallás 28.1. sorában jelzett tanulószerz déses tanulók után számolható el a 
tárgyévi juttatás.  
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5.1. b) sor: Ebben a sorban kell feltüntetni az alapképzési támogatási szerz dés keretében 
a tanulószerz déses tanulók kötelez  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 tanulószerz dés alapján kifizetett pénzbeli 
juttatást terhel  nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék összegét.  

5.2. sor: Ide kell beírni az Szt. 48. §-a alapján a tanulószerz dés nélkül foglalkoztatott 
tanuló(k) részére a szorgalmi id t követ  összefügg  szakmai gyakorlat id tartamára 
id arányosan kifizetett díjazást, a mindenkori minimálbér legfeljebb 50%-a mérté-
kéig, és a pénzbeli juttatás adóköteles részét terhel  – a kifizet  által fizetend  – 
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 keletkez  bevétel, így az a kötelezettség 
elszámolásánál nem vehet  figyelembe!] 

5.3. sor: Ide kell beírni a fels oktatásban részt vev  hallgatók részére a gyakorlati képzés 
id tartamára kifizetett díjazást, legfeljebb a mindenkori minimálbér 50%-a mértékéig. 
A bevallás 28.4. sorában szerepeltetett hallgatók után a jelzett gyakorlati képzés 
id tartama 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 kötelez  el írásait kell 
figyelembe venni:  
– a tanulót jogszabály alapján kötelez en járó munkaruha, egyéni véd eszköz, 

tisztálkodási eszköz illeti meg, mint a vele azonos munkahelyen foglalkoztatott 
dolgozót; 

– a tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést  
kell biztosítani. Az étkezésr l meleg – kivételesen indokolt esetben hideg – 
élelem biztosításával a gyakorlati képzést szervez  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 
történ  utazások esetén jár a tanulónak útiköltség-térítés kötelez en; 

– az ideiglenes átirányítással kapcsolatban felmerült útiköltség szállítási naponként 
1000 Ft/f , abban az esetben, ha az útiköltség nem a tömegközlekedés igénybe-
vételével merült fel. A tömegközlekedési eszköz igénybevételénél a számlával 
igazolt összeg számolható el, valamint a szállásköltség-térítés naponként  
1000 Ft/f  összeghatárig számla ellenében; 

– ha gyakorlati képzés átmenetileg a képzést szervez  székhelyén, telephelyén 
kívül lev  munkahelyen történik, az utaztatásról, szállásról és az étkezésr l
természetben kell gondoskodni és ezt esetenként dokumentálni kell. Az 
ilymódon dokumentált költségek elszámolhatók. A szállásköltség elszámolható 
mértéke számla alapján tanulónként 1000 Ft/f /nap.  
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• az iskolai rendszer  szakképzésben részt vev hallgatók esetében a 
13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 18. § (1) bekezdés kötelez  el írásait kell 
figyelembe venni. Amennyiben együttm ködési megállapodás keretében folyik a 
gyakorlati képzés, a hallgatóknak az alábbi juttatások járnak kötelez en:  
– útiköltség-térítés a tanulmányok alatti vizsgára történ  utazás költségeihez, ha 

arra nem a hallgató állandó szakmai gyakorlati képzési helyén kerül sor,  
– útiköltség-térítés, ha a hallgató gyakorlati képzését a gyakorlati képzést szervez

– átmenetileg – székhelyén, telephelyén kívül lév  munkahelyen szervezi meg,  
– tisztálkodási eszköz, kedvezményes étkeztetés, továbbá ugyanolyan munkaruha, 

külön jogszabály alapján kötelez en el írt egyéni véd eszköz, mint ami a vele 
azonos munkahelyen, illetve munkafeltételek között foglalkoztatott munka-
vállalót megilleti.  

5.5. sor: A hozzájárulásra kötelezett az Szt. 15. §-ának (4) bekezdése alapján megszervezett 
szintvizsgával kapcsolatban két közrem köd  szakért  díjazását számolhatja el a 
szakképzési hozzájárulás teljesítésénél a kötelez  legkisebb munkabér legfeljebb 
2 százalékának mértékéig szakért nként és vizsgázónként.  

5.6. sor: Itt kell szerepeltetni a tanuló, illetve hallgató javára megkötött kötelez  felel sség-
biztosítás, valamint a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatának számlával igazolt költ-
ségeit, 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 szervez k által munkaviszonyban foglal-
koztatott 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 egyidej leg gyakorlati képzésben részesül  – a bevallás 27. sorában beval-
lott – tanulók közoktatási törvényben meghatározott csoportlétszámát. (A köz-
oktatási törvény a szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzésre meghatá-
rozott tanulói csoportlétszám minimumát 8 f ben állapítja meg. Amennyiben 
jogszabály, vagy a gyakorlati oktatás központi programja más csoportlétszámot 
illetve id tartamot ír el , a foglalkoztatható szakoktatók létszámát annak alapján 
kell megállapítani. A sajátos nevelési igény  tanulók esetében a tanulási 
képességet vizsgáló szakért i és rehabilitációs bizottság, illetve az országos 
szakért i és rehabilitációs tevékenységet végz  bizottság szakért i véleménye 
szükséges.)  

– A gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, szakoktatóként, oktatóként foglal-
koztatott 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 (társadalom-
biztosítási és munkaadói járulék, tételes egészségügyi hozzájárulás) számolhatók 
el, amennyiben a f állásban gyakorlati oktatóként, szakoktatóként 
foglalkoztatott dolgozóhoz beosztott tanulók száma eléri a fentiek szerint 
meghatározott átlaglétszámot.
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A dolgozó díjazásából elszámolható hányad fels  határa:  
középfokú iskolai végzettség dolgozó esetén a kötelez  legkisebb 
munkabér (minimálbér) háromszorosa,
középiskolai végzettséggel, vagy mestervizsgával rendelkez
dolgozó esetén a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) 
négyszerese,
fels fokú iskolai végzettség dolgozó esetén a kötelez  legkisebb 
munkabér (minimálbér) négy és félszerese.

Ha a tanulók száma nem éri el az átlaglétszámot, az elszámolható hányad fels
határát olyan arányban kell csökkenteni, amilyen arányban a tanulók száma kevesebb 
az átlaglétszámnál.  

– A fels oktatásban részt vev  hallgatók esetén a gyakorlati képzésben oktató-
ként, szakoktatóként foglalkoztatott munkavállaló díjazásánál irányadó, hogy 
15 hallgatónként lehet 1 f  teljes munkaid ben foglalkoztatott oktató díjazását 
elszámolni. A nem teljes munkaid ben foglalkoztatott munkavállaló díjazását a 
fentiek figyelembevételével arányosan lehet elszámolni.  

A részmunkaid ben foglalkoztatott munkavállaló díjazását a fentiek figyelembe-
vételével, 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 költségtérítésr l
szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján kötelez en járó és téríthet  költségek 
számolhatók el arányosan.  

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

II. Átalányelszámolás esetén: 

Az általány elszámolást választó hozzájárulásra kötelezettek töltik ki a következ  sorokat, ha a 
gyakorlati képzést az Szt. 27. §-a szerinti tanulószerz dés alapján szervezik, és az Szht.
mellékletének 1–3. pontjaiban szabályozottak helyett a melléklet 4. pontja szerint számolnak el 
visszatéríthet  költségeket.  
Ebben az esetben az 5.1. a)–6. sorokat üresen kell hagyni! 

7. a) sor: Ebben a sorban elszámolható a tanulószerz déssel rendelkez  tanulónak az Szt.  
33. §-ának (3) bekezdés d) sora szerinti, a képzés teljes id tartamára 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 szerz dés keretében a tanuló-
szerz déses tanulók kötelez  pénzbeli juttatásához kapott támogatás tárgyévi 
összegét – az évközi adatlapokon levont összeget is beleértve – levonásba helyezni. 
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7. c) sor: Ebben a sorban a további költségeinek fedezetére tanulószerz déssel rendelkez
tanulónként évente a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) százötven 
százalékának megfelel  összeg számolható el.

8. sor: Ez az összeg az Szht. mellékletének 4. pontjában felsorolt jogcímeken felmerült, 
a visszatérítés kiszámításánál figyelembe vehet  átalányköltségek együttes összege.  

Visszatérítési igény elszámolása: 
9. sor: A hozzájárulásra kötelezett akkor jogosult visszatérítésre, ha az Szht. melléklete 

szerinti – a bruttó kötelezettség terhére elszámolható – költségeinek összege önmagá-
ban 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 alaprészb l visszaigényelheti, amelyet az alaprészb l a 
rendelkezésre álló összeg, illet leg a költségvetési törvényben jóváhagyott éves 
el irányzat 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-hozzájárulás-
ként kapott támogatást nem szabad figyelembe venni.  

11. sor: Ebben a sorban a 2006-ra visszatéríthet , 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 
visszatéríthet  összeget.  

   A visszafizetéseket a Munkaer piaci 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 vissza-
téríthet nél. 

A visszatérítési igényt érvényesít  hozzájárulásra kötelezett az éves bevallásához 
csatolja a területi gazdasági kamarának az oktatott szakképesítés tekintetében 
illetékes gazdasági érdek-képviseleti szervezettel együttm ködve kiadott és 
érvényben lév  tanúsítványa másodlatát arról, hogy rendelkezik az adott szakképe-
sítés gyakorlati képzéséhez jogszabályban el írt feltételekkel. A tanúsítványnak 
tartalmaznia kell a többm szakos gyakorlati képzést is figyelembe vev
létszámkapacitást.  

Visszaigényl k esetében értelemszer en 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 el írt 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 kiegészít  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 m ködtetett, 
közös tulajdonukban lév , vagy általuk közösen bérelt gyakorlati képzési célú 
létesítményben (üzemközi tanm helyben) történ  megszervezése esetén a hozzá-
járulásra 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 teljesít  hozzá-
járulásra kötelezett számára (a továbbiakban: költség-hozzájárulásban részesített) – az 
általa végzett kiegészít  gyakorlati képzésnek – az Szht. 4. §-ának (2) bekezdés 
szerint elszámolható költségeihez (kiadásaihoz) hozzájárulást ad át, melyet a költség-
hozzájárulásban 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 kötelezettségcsökkent  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 megfelel , a 
foglalkoztatott tanulók átlag létszáma alapján indokolt, a gyakorlati oktatás központi 
programjához kapcsolódó tárgyi eszköz (eszköz, szerszám, kisgép, m szer, 
tenyészállat, szaporítóanyag, amennyiben tárgyi eszközként vannak nyilvántartva!) 
beszerzésére, bérlésére karbantartására, felújítására, pótlására, ill. b vítésére, 
valamint ezen eszközök m ködését biztosító szoftverek beszerzésére a tárgyévben 
kifizetett összeg, csökkentve az MPA Képzési Alaprészb l nyújtott támogatás 
összegével.  

Ha a szakképzési hozzájárulást az Szht. 4. §-ának (1) bekezdése alapján gyakorlati 
képzés megszervezésével teljesít  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 id tartam 
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 kötelezettségcsökkent  tételként a 13. sorban.)  
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Az átlagos, szintentartó beruházást meghaladó költségelszámolás esetén az ebbe 
a sorba beállított összegr l részletes kimutatást kérünk mellékelni. 

14. sor: Ebbe a sorba a szakmai alapképzés céljait is szolgáló, az Szt. 54/B. §-ának 
22. pontja szerinti tanm hely bérleti, munkavédelmi, t zbiztonsági és közüzemi 
szolgáltatásai díjára (víz, csatorna, elektromos áram, vezetékes gáz, távf tési 
szolgáltatás, szemétszállítás) a tárgyévben fordított ellen rizhet  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 tanm hely gyakorlati képzéssel hasznosított 
id tartamára vonatkozó, a tanm hely adottságait, az üzemeltetett berendezések 
névleges teljesítményét figyelembe véve az általános költségnormáknak megfelel
– a költségelszámolással egy id ben alapbizonylatként mellékelt számításokkal 
igazolt – díjhányad. 
A 48 000 Ft/tanuló/év összeget meghaladó költségelszámolás esetén az ebbe a sorba 
beállított összegr l részletes kimutatást kérünk mellékelni.  

15. sor:  A tanulószerz dés alapján foglalkoztatott tanuló gyakorlati képzése során felhasz-
nált anyagköltségre – tanulónként és évenként – legfeljebb a kötelez  legkisebb 
munkabér 20 százalékának megfelel  ellen rizhet  összeget számolhatják el.  

16. sor: A hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára a feln ttképzésr l szóló 
2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 20. §-ában meghatározott feln tt-
képzési szerz dés, illet leg a Munka Törvénykönyvér l szóló 1992. évi  
XXII.  törvény (a továbbiakban: Munka Törvénykönyve) szerinti tanulmányi szer-
z dés 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 szerepl  képzések szakképzési hozzájárulás terhére történ
elszámolhatóságáról a megyei (f városi) Munkaügyi Tanács dönt.  

17. sor: Itt kell kimutatni a bruttó kötelezettség terhére érvényesíthet  kötelezettségcsökkent
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 szerepl  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 Munkaer piaci Alap (a továbbiakban: MPA) MPA Képzési Alaprész 
Lebonyolítása 10032000-00282345-70000007 számú számlára történ  befizetéssel 
teljesíti.  
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20. sor: A befizetési kötelezettség el írása utáni maradvány összegét kell ebben a sorban 
feltüntetni.  
Amennyiben a 20. sor összege nagyobb mint nulla, akkor a 20. sorban szerepl
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 szakképz  iskola, valamint a fels okta-
tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény mellékletében rögzített fels oktatási 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 
el írásainak megfelel Támogatási szerz dés 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 képz dött bruttó 
kötelezettség 75 százalékának megfelel  mértékéig vehet  figyelembe kötelezett-
ségcsökkent  tételként.  
A fels oktatási intézmények számára nyújtott fejlesztési támogatás – hozzájárulásra 
kötelezettenként a 75%-os mértékb l – 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 vehet  figyelembe az iskolafenntartóval, alapítvánnyal, társadalmi 
szervezettel, az Szt. 2. § (1) a), b), c) sorában meghatározottakon kívüli, illetve 
a fels oktatásról szóló törvény mellékletében nem szerepl  intézménnyel, vagy 
más gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás alapján, vagy ezek közvetíté-
sével, illetve számla ellenében átadott összeg.]  

22. sor: A fejlesztési támogatás összesen sora, vagyis a 21. a) és a 21. b) sorokban szerepl
értékek összege.  

23. sor: A fennmaradó különbség összege, vagyis a befizetési kötelezettség el írása utáni 
maradvány a fejlesztési támogatás levonása után, vagy nulla.  

24. sor: Befizetési kötelezettség sora, amely tartalmazza a 19. sor alapján fizetend  és a 
23. sor alapján fizetend  összeget.  

25. sor: A 36. Nyilatkozatban feltüntetett tárgyi eszközök és beruházások könyv szerinti nettó 
értéke, amely a megsz nés, 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 Munkaer -
piaci Alap Magyar Államkincstárnál vezetett MPA Képzési Alaprész Lebonyolítása 
10032000-00282345-70000007 számú számlára kell befizetni.  
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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 szerepl
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 szerepl  adatokkal.  
A részletezésben a két félévre leigazolt tanulólétszám egyszer  számtani átlagát 
soronként kell feltüntetni a 28. sor megfelel  pontjaiban.  
Amennyiben több iskolával/intézménnyel, hozzájárulásra kötelezettel van gyakorlati 
képzésre irányuló együttm ködési megállapodás, akkor az egyes iskolák/intézmények 
létszámigazolását csatolni kell és a 28. sorokban csak az összesített átlaglétszámot 
kell megadni.  
A szorgalmi id t követ  összefügg  szakmai gyakorlaton részt vev  tanulók között 
csak azokat kell szerepeltetni, akiknek a szorgalmi id  alatt a gyakorlati képzése nem 
a beküld nél 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 szerepl  létszámból azt az oktatói létszámot kell feltüntetni, amely a 
tanulói és hallgatói létszám alapján az 5.7. sorban az elszámolásnál figyelembe 
vehet . Ez a létszám nem lehet nagyobb a 29. sorban feltüntetett létszámnál.  

31. sor:  Tanm hely: a gyakorlati képzést szervez  bevalló tanm helyét kérjük jelölni a 
megfelel  válasz aláhúzásával.  

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

33. sor:  Együttm ködési 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: melyekt l a 3. sorban bevallott költség-hozzájárulásra összeget átvett, 
33.2. sor: melyeknek a 12. sorban bevallott költség-hozzájárulásra összeget átadott. 
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34. sor:  Együttm ködési megállapodás: tételesen fel kell sorolni – a név, cím, adószám, 
OM azonosító feltüntetésével – mindazon szakképz  iskolákat/fels oktatási intéz-
ményeket:  

34.1. sor: amelyekkel gyakorlati képzésre megállapodást kötöttek,  
34.2. sor: amelyekkel fejlesztési támogatásra szerz dést kötöttek, a támogatásként 

  átutalt összeg szerepeltetésével.  

33–34. sorok kitöltésekor – helysz ke esetén – cégszer en aláírt pótlap csatolása 
lehetséges.

35. sor:  A tárgyid szakban már folyósított támogatás:  
Ebben a táblázatban az évközi visszatérítés jogcímen 2006-ban kapott összegeket kell 
a banki jóváírások dátumának emelked  sorrendjében feltüntetni.  

36. Nyilatkozat: 

A gyakorlati képzés szervezésének teljes megsz nése, vagy egy oktatási évnél 
hosszabb szünetelése esetén a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére 
korábban beszerzett, a megsz nés (szünetelés) által érintett tárgyi eszközök és 
beruházások – a megsz nés id pontjában fennálló – könyv szerinti értéke a 
szakképzési hozzájárulási kötelezettség mértékét növeli, és legkés bb a megsz néssel 
egyidej leg – szüneteltetés esetén a tanítási év letelte el tt – be kell fizetni az 
Alaprész Kincstárnál vezetett számlájára.  
Az Szht. 4. §-a szerinti gyakorlati képzést szervez  hozzájárulásra kötelezett 
megsz nése minden esetben a gyakorlati képzés szervezésének megsz nését jelenti.  

A jogutóddal történ  megsz nés esetén – amennyiben a jogutód a gyakorlati képzést 
jogszer en folytatja – a jogel dnek nem keletkezik az Szht. 7. §-ának (8) bekezdé-
sében el írt befizetési kötelezettsége.  

Amennyiben záró bevallást ad be a hozzájárulásra kötelezett a vállalkozás 
megsz nése miatt, minden esetben ki kell töltenie a Nyilatkozatot, és be kell írnia a 
gyakorlati képzés megsz nése miatt keletkez  befizetési kötelezettségét a 25. sorban. 
A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha a megsz néssel érintett tárgyi eszközök és 
beruházások könyv szerinti nettó értéke nulla.  

Amennyiben a gyakorlati képzést szünetelteti a hozzájárulásra kötelezett:  
 – Arról a tárgyévr l/üzleti évr l, amelyben a gyakorlati képzést befejezi, a 

szakképzési hozzájárulás bevallását és a befizetését az OM Alapkezel  felé kell 
teljesíteni.  

 – Arról a tárgyévr l/üzleti évr l, 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 Alapkezel
Igazgatósága felé is bevallási kötelezettsége keletkezik – a tárgyi eszközök és 
beruházásoknak a megsz nés id pontjában fennálló könyv szerinti értéke 
vonatkozásában – a második tanítási év megkezdése el tt a hozzájárulásra 
kötelezettnek:
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A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére korábban beszerzett, a szünetelés 
által érintett tárgyi eszközök és beruházások – a szüneteltetés id pontjában fennálló – 
könyv szerinti értéke a szakképzési hozzájárulási kötelezettség mértékét növeli, és 
legkés bb a tanítási év letelte el tt – be kell vallani és egyidej leg fizetni az Alaprész 
Kincstárnál vezetett számlájára. Ez a bevallási kötelezettség a tárgyévi szakképzési 
hozzájárulásról a területileg illetékes APEH Igazgatósága felé teljesítend  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 kötelez en kitölteni az 
azonosító adatokon (1. oldal) túlmen en. A gyakorlati képzés szüneteltetését az els
oldalon jelölni kell.  
A kötelez en beadandó bevallási nyomtatvány 1–5. oldalból és a „36. Nyilatko-
zat”-ból kell, hogy álljon. Három eredeti példányban, minden oldalon cégszer
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 szerepl  létszámadatokat a szakképz  iskolával, illetve a fels okta-
tási intézménnyel igazoltatni kell! Az igazolások csak a kiállítók eredeti cégszer
aláírásával fogadhatók el.  
Mint gyakori hiányosság, külön felhívjuk a figyelmet, hogy az igazoláson ki kell 
tölteni a bevalló gyakorlati képzést szervez gazdálkodó nevét is.
A 28. sorban lév  létszámadatok igazolására – több iskola vagy intézmény esetén – 
a bevallás 8. oldala másolható. 
A létszámigazolás összesen értékéhez a két félévben igazolt tanulók/hallgatók 
egyszer  számtani átlagát kell összesítve feltüntetni. 

38. Igazolás: 
A bevallásban szerepl  28.5. sorban létszámadatokat a kiegészít  gyakorlati képzésre 
átirányító gyakorlati képzést szervez  hozzájárulásra kötelezettel igazoltatni kell! Az
igazolások csak a kiegészít  gyakorlati képzést végz  és az átirányító hozzájárulásra 
kötelezett eredeti cégszer  aláírásával fogadhatók el.  
A 28.5. sorban lév  létszámadatok igazolására – több átirányító gyakorlati képz
esetén – a bevallás 9. oldala másolható.  
Az igazolás összesen értékéhez az igazolt tanulók/hallgatók egyszer  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 szerepl  tartozás mértékéig a visszatérítend  támogatás összege 
visszatartásra kerül.  
Amikor a köztartozás rendezését hiteltérdeml en igazolják, a visszatartott támogatás 
kiutalásra kerül. 

Amennyiben a 13., illetve a 14. sorokban szerepl  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 szabályszer en 
kitöltött nyomtatvány minden oldalát cégszer  aláírással (eredeti aláírás és bélyegz )
hitelesíteni kell! 

A bizonylat ellen rzési 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.  



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: 608 755

3.1.1. Egyéb források összesen:
ebbõl:
– saját forrás: 608 755

3.2. Jogcímek szerinti felhasználás összesen: 608 755
3.2.1. Egyéb források terhére:

– postaköltség: 20 875
– hirdetési díj: 587 880

Puch László s. k.,
pénztárnok
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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

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

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

Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

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

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

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

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

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

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 határoza-
tait, 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 (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

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

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

HU ISSN 0076—2407

06.3860 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

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

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 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
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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

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

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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.


