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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi CIX.
tör vény

a kormányzati szervezetalakítással összefüggõ
tör vénymódosításokról*

ELSÕ RÉSZ

A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZETRENDSZERRE
VONATKOZÓ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet

A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEKRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

1.  § (1) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
100.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„100.  § (1) Nincs he lye fel leb be zés nek
a) ha az ügy ben tör vény vagy kor mány ren de let azt ki -

zár ja,
b) az ügy fe lek ré szé rõl, a kö zöt tük lét re jött egyez sé get

jó vá ha gyó ha tá ro zat el len,
c) a mél tá nyos sá gi ké re lem tár gyá ban ho zott ha tá ro zat

el len.
(2) Az (1) be kez dés a) pont ban meg ha tá ro zott eset ben

az el sõ fo kú köz igaz ga tá si dön tés bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá -
nak van he lye.”

(2) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 116.  §
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy -
ben a § a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) Ha tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ en nem
ren del ke zik, az ál lam igaz ga tá si szerv fe lett fel ügye le tet
gya kor ló, il let ve az azt irá nyí tó mi nisz ter gya ko rol ja a fel -
ügye le ti jog kört

a) a te rü le ti vagy he lyi szer vek kel nem ren del ke zõ kor -
mány hi va tal vagy köz pon ti hi va tal, és

b) a te rü le ti vagy he lyi szer vek kel ren del ke zõ kor -
mány hi va tal vagy köz pon ti hi va tal köz pon ti szer ve
ha tás kö ré be tar to zó ha tó sá gi ügyek ese té ben.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 11-i ülés nap ján fo -
gad ta el.

(3) Ha tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ en nem ren -
del ke zik, a köz igaz ga tá si hi va tal ha tás kö ré be tar to zó ha tó -
sá gi ügyek ese té ben a fel ügye le ti jog kört az adott ügy cso -
port te kin te té ben fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter gya -
ko rol ja.”

(3) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény az aláb bi
új 174/A.  §-sal egé szül ki:

„174/A.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy – az ön -
kor mány za ti ha tó sá gi ügyek ki vé te lé vel – a köz igaz ga tá si
ha tó sá gi el já rá sok ban

a) köz re mû kö dõ szak ha tó sá go kat ren de let ben je löl je
ki,

b) az elsõ fokú ha tá ro zat el le ni fel leb be zést ren de let -
ben zár ja ki.”

(4) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 1.  §-ának (4) be kez dé se az aláb bi
e) pont tal egé szül ki:

„e) az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal,”

(5) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 1.  § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ új
f) pont tal egé szül ki:

(Kor mány hi va tal nak mi nõ sül:)
„f) a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal.”

(6) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 2.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(3) Tör vény vagy kor mány ren de let a köz pon ti hi va tal
vagy a köz igaz ga tá si hi va tal irá nyí tá sá ról ren del kez het
úgy, hogy ügyek meg ha tá ro zott cso port ja i val össze füg -
gés ben – a ha té kony sá gi és a pénz ügyi el len õr zés ki vé te lé -
vel – az (1) be kez dés c), e) és g)–i) pont ja i ban meg ha tá ro -
zott ha tás kö rö ket va la mely köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv 
ve ze tõ je gya ko rol ja.”

(7) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény a kö vet ke zõ új al cím mel és
13/A.  §-sal egé szül ki:

„A Kormány üléseinek dokumentálása

13/A.  § (1) A Kor mány ülé sei – a mi nisz ter el nök el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban – nem nyil vá no sak.

(2) A Kor mány ülé se i rõl hang fel vé tel ké szül, mely – a
mi nisz ter el nök el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – nem nyil -
vá nos.

(3) A kor mány ülé sen el hang zot ta kat össze fog la ló ban
kell rög zí te ni.

(4) Az össze fog la ló tar tal maz za a kor mány ülés he lyét és 
idõ pont ját, az ülé sen részt ve võk ne vét, a tár gyalt írás be li
anya gok cí mét és az elõ ter jesz tõ meg je lö lé sét, a na pi ren -
den kí vül szó ba ke rült ügyek tárgy sze rin ti is mer te té sét, a
hoz zá szó lók ne vét, sza va zás ese tén an nak tár gyát és szám -
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sze rû ará nyát, a tes tü le ti dön tés lé nye gét. Ké rel mé re a kor -
mány ülé sen részt ve võ nyi lat ko za tát, egyet nem ér té sét szó
sze rint kell rög zí te ni. Az össze fog la ló mel lék le te ként meg
kell õriz ni az elõ ter jesz tést, a je len tést, va la mint a kor -
mány ren de le tek, kor mány ha tá ro za tok, irány el vek és elvi
ál lás fog la lá sok, to váb bá a Kor mány ál tal meg ha tá ro zott
egyéb ira tok ere de ti alá írás sal el lá tott egy-egy pél dá nyát.

(5) Az ülés rõl ké szült össze fog la ló ere de ti pél dá nyát és
mel lék le te it, va la mint az ülés rõl ké szült hang fel vé telt a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal õrzi. Az ülé si do ku men tá ció anya -
ga nem se lej tez he tõ, ma ra dan dó ér té kû irat nak mi nõ sül;
ke ze lé sé re és meg is me ré sé re a köz ira tok vé del mé rõl, az
ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról, to váb bá a köz ér de kû
ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló ren del ke zé se ket kell al kal -
maz ni.

(6) Az össze fog la ló és a hang fel vé tel ké szí té sé nek, va -
la mint bel sõ kor mány za ti fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza -
bá lya it, fel té te le it a Kor mány ha tá roz za meg.”

(8) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 26.  §-a a kö vet ke zõ új (9) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(9) A (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott kor -
mány biz tos e te vé keny sé gét a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal po -
li ti kai fõ ta nács adó ja ként lát ja el, ha mun ká ját dí ja zás el le -
né ben vég zi.”

(9) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 31.  §-a a kö vet ke zõ új (6)–(7) be -
kez dé sek kel egé szül ki:

„(6) A mi nisz tert az Eu ró pai Unió kor mány za ti rész -
vé tel lel mû kö dõ in téz mé nye i ben – a mi nisz ter dön té se
alap ján – a mi nisz ter rész le tes fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló kor mány ren de let ben ki je lölt má sik mi nisz ter, az
ál lam tit kár vagy a mi nisz ter ál tal ki je lölt szak ál lam tit -
kár he lyet te sí ti.

(7) A mi nisz tert a ren de let ki adá sá ban nem le het he lyet -
te sí te ni.”

(10) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 44.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(3) Az ál lam tit kárt – amennyi ben nem a mi nisz tert he -
lyet te sí tõ jog kö ré ben jár el – a mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa so rán az ál ta la ki je lölt, az irá nyí tá sa alá tar to zó szak ál -
lam tit kár vagy ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi -
se lõ he lyet te sí ti.”

(11) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 53.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(4) A Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal ban mû kö dõ, a mi nisz ter el nök ál tal ren de let ben ki -
je lölt ál lam tit kár ve ze ti, aki nek te vé keny sé gét a mi nisz ter -
el nök irá nyít ja.”

(12) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 67.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A mi nisz ter nor ma tív uta sí tá sá val vagy a fel adat kö -
rük ben érin tett mi nisz te rek kö zös nor ma tív uta sí tá suk kal
több szak ál lam tit kár vagy fõ osz tály fel adat kö rét érin tõ,
ese ti fel adat el vég zé sé re a fel adat kö rük ben érin tett szak ál -
lam tit ká rok ból, fõ osz tály ve ze tõk bõl vagy ve ze tõi meg bí -
zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk bõl álló mun ka cso por tot
hoz hat vagy hoz hat nak lét re.”

(13) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 71.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(5) A kor mány hi va tal te vé keny sé gé rõl – a (2) be kez -
dés c) pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint – be szá mol a
Kor mány nak, va la mint tá jé koz tat ja az Or szág gyû lés fel -
adat kör ében érin tett bi zott sá gát. A tá jé koz ta tást a kor -
mány hi va tal hon lap ján köz zé kell ten ni.”

(14) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 74.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez -
dés sel egé szül ki, egy ben a je len le gi (5) be kez dés szá mo -
zá sa (6) be kez dés re vál to zik:

„(5) A köz pon ti hi va tal ve ze tõ jét – ha jog sza bály elté -
rõen nem ren del ke zik – a köz pon ti hi va talt irá nyí tó mi -
nisz ter ne ve zi ki és men ti fel.”

2.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ -

moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény 64.  §-ában a
„hogy ren de let ben ha tá roz za meg a ha tó ság szer ve ze té re
és el já rá sá ra vo nat ko zó” szö veg rész he lyé be a „hogy ren -
de let ben je löl je ki a ha tó sá got vagy ha tó sá go kat, va la mint
ren de let ben ha tá roz za meg a ha tó ság el já rá sá ra vonat -
kozó” szö veg,

b) a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada -
tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény 28.  §
(2) be kez dé sé ben az „ille té kes mi nisz ter, or szá gos ha tás -
kö rû” szö veg rész he lyé be a „fel adat kör rel ren del ke zõ mi -
nisz ter, ha tás kör rel ren del ke zõ köz pon ti ál lam igaz ga tá si”
szö veg,

c) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
36.  § (5) be kez dé sé ben a „ , or szá gos ha tás kö rû” szö veg -
rész he lyé be a „vagy” szö veg, 97.  § (2) be kez dés h) pont já -
ban a „mi nisz té ri um, or szá gos ha tás kö rû” szö veg rész he -
lyé be a „mi nisz ter, köz pon ti ál lam igaz ga tá si” szö veg,

d) a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
1995. évi LIII. tör vény 44.  § (2) be kez dés b) pont já ban az
„or szá gos ha tás kö rû” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti ál -
lam igaz ga tá si” szö veg,

e) a köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá -
ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény 10.  §
(1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si” szö veg rész he lyé be az 
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„ál lam igaz ga tá si” szö veg, va la mint a „sza bály zat ki adá sá -
nak rend jét” szö veg rész he lyé be a „sza bály za tok ki adá sá -
nak és vég re haj tá suk el len õr zé sé nek rend jét” szö veg, 10.  § 
(2) be kez dé sé ben az „or szá gos ha tás kö rû szerv ve ze tõ je”
szö veg rész he lyé be a „köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv”
szö veg, 17.  § (1) be kez dé sé ben a „mi nisz té ri u mok nak és
az or szá gos ha tás kö rû” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti ál -
lam igaz ga tá si” szö veg, 19.  § (5) be kez dé sé ben az „(or szá -
gos ha tás kö rû szerv ve ze tõ je)” szö veg rész he lyé be a „vagy 
az au to nóm köz igaz ga tá si szerv ve ze tõ je” szö veg,

f) a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 2.  § (1) be kez dé sé ben és 69.  § (3) be kez -
dés d) pont já ban az „or szá gos ha tás kö rû” szö veg rész he -
lyé be az „az or szág egész te rü le té re ki ter je dõ ille té -
kességgel ren del ke zõ” szö veg, 69.  § (4) be kez dés c) pont -
já ban az „a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek” szö veg rész he lyé be az „a köz pon ti hi -
va ta lok” szö veg, 74.  § b) pont já ban az „az or szá gos ha tás -
kö rû” szö veg rész he lyé be az „a köz pon ti” szö veg,

g) a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 50.  § (1) be kez dés h) pont já ban a
„mi nisz té riu mok és or szá gos ha tás kö rû szer vek” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz te rek és köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek” szö veg, 53.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben, 53.  §
(1) be kez dé sé ben az „a Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó or -
szá gos ha tás kö rû szerv” szö veg rész he lyé be a „kor mány -
hi va tal” szö veg,

h) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény 46.  § (3) be kez dés e) pont já ban a „Kor mány za ti Frek -
ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal ban” szö veg rész he lyé be a
„kor mány za ti frek ven cia gaz dál ko dá sért fe le lõs szerv nél”
szö veg, 3. szá mú mel lék le té nek cí mé ben a „HM köz igaz -
ga tá si ál lam tit kár, a HM” szö veg rész he lyé be a „szak irá -
nyí tás ra jo go sult sze mély” szö veg, táb lá za tá nak elsõ so rá -
ban a „HM KÁT” szö veg rész he lyé be a „szak irá nyí tás ra
jo go sult sze mély” szö veg, a „HM HVKF” szö veg rész he -
lyé be a „HVKF” szö veg,

i) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 19.  § (1) be -
kez dé sé ben az „Eb ben meg kell je löl ni” szö veg rész he lyé -
be a „Jog sza bály ban kell meg je löl ni” szö veg, 28.  § (3) be -
kez dé sé ben az „az ille té kes mi nisz té rium, or szá gos ha tás -
kö rû szerv” szö veg rész he lyé be a „fel adat kör ében érin tett
mi nisz te rek, köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek” szö veg,
58.  § (6) be kez dés má so dik mon da tá ban a „jog or vos la ti el -
já rás ban” szö veg rész he lyé be a „szak ha tó ság köz re mû kö -
dé sé re és el já rá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele -
lõen al kal maz ni az zal, hogy a jog or vos la ti el já rás so rán”
szö veg, 108.  § (1) be kez dés elsõ mon da tá ban az „a köz vet -
len fe let tes szerv” szö veg rész he lyé be az „az elsõ fo kon el -
já ró ha tó ság fe let t irá nyí tást gya kor ló sze mély vagy szerv
(a továb biak ban: fe let tes szerv)” szö veg,

j) az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995.
évi LXV. tör vény 6.  § (1) be kez dés p) pont já ban a „Kor -

mány ál tal irá nyí tott or szá gos ha tás kö rû szerv” szö veg rész 
he lyé be a „kor mány hi va tal” szö veg,

k) a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 2. szá mú mel lék le te 4. pont já ban az „az
or szá gos ha tás kö rû szer vek” szö veg rész he lyé be az „az
au to nóm ál lam igaz ga tá si szer vek és a kor mány hi va ta lok”
szö veg, 5. pont já ban a „mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek” szö veg rész he lyé be a „köz -
pon ti hi va ta lok” szö veg, 18. pont já ban az „or szá gos ha tás -
kö rû szer ve ken” szö veg rész he lyé be az „a kor mány hi va ta -
lo kon, a köz pon ti hi va ta lo kon” szö veg, az „az ille té kes”
szö veg rész he lyé be az „a fel adat kör rel ren del ke zõ”
 szöveg,

l) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény 1.  § (1) be kez dé sé ben az „és or szá gos ha tás kö rû
szer vek, köz pon ti hi va ta lok, mi nisz té ri u mi hi va ta lok
(a továb biak ban együtt: köz pon ti köz igaz ga tá si szerv)”
szö veg rész he lyé be az „ , a kor mány hi va ta lok, a köz pon ti
hi va ta lok (a továb biak ban együtt: köz pon ti ál lam igaz ga tá -
si szerv)” szö veg, 7.  § (2) és (6) be kez dé sé ben a „köz pon ti
köz igaz ga tá si” szö veg ré szek he lyé be a „köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si” szö veg, 7.  § (6) be kez dé sé ben az „or szá gos ha -
tás kö rû szerv” szö veg rész he lyé be a „kor mány hi va tal
vagy köz pon ti hi va tal” szö veg, 10.  § (2) be kez dé sé ben az
„a Kor mány ál tal köz vet le nül irá nyí tott köz pon ti köz igaz -
ga tá si szerv nél” szö veg rész he lyé be az „a kor mány hi va tal -
nál” szö veg, 24.  § (4) be kez dé sé ben a „Kor mány köz vet -
len irá nyí tá sa alatt álló or szá gos ha tás kö rû szerv” szö veg -
rész he lyé be a „kor mány hi va tal” szö veg, 31/A.  § (1) be -
kez dé sé ben, (2) be kez dés a) pont já ban a „köz pon ti köz -
igaz ga tá si” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti ál lam igaz ga -
tá si” szö veg, 31/C.  § (2) be kez dé sé ben a „köz pon ti köz -
igaz ga tá si” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti ál lam igaz ga -
tá si” szö veg, 33.  § (6) be kez dé sé ben a „köz pon ti köz igaz -
ga tá si” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti ál lam igaz ga tá si”
szö veg, 44.  § (1) be kez dé sé ben az „a Sze ren cse já ték Fel -
ügye let nél” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál tal ren -
de let ben ki je lölt ál lam igaz ga tá si szerv nél” szö veg, 49/L.  § 
(2) be kez dé sé ben a „köz pon ti köz igaz ga tá si” szö veg rész
he lyé be a „köz pon ti ál lam igaz ga tá si” szö veg, 64/A.  §
(2) be kez dé sé ben a „köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek nél”
szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a mi -
nisz té ri u mok ban, a kor mány hi va ta lok nál és a köz pon ti hi -
va ta lok nál” szö veg,

m) az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló 2005. 
évi XC. tör vény 3.  § (1) be kez dés b) pont já ban az „az or -
szág egész te rü le té re ki ter je dõ ille té kességgel ren del ke zõ
köz igaz ga tá si szerv, így kü lö nö sen a mi nisz té ri um, a
 Miniszterelnöki Hi va tal, az or szá gos ha tás kö rû szerv, a
köz pon ti hi va tal, a mi nisz té ri u mi hi va tal,” szö veg rész he -
lyé be az „a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv a kor mány bi -
zott ság ki vé te lé vel, to váb bá” szö veg, 9.  § (1) be kez dé sé -
ben a „mi nisz té ri um vagy or szá gos ha tás kö rû szerv” szö -
veg rész he lyé be a „mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um,
tár ca nél kü li mi nisz ter ese tén a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
(a továb biak ban együtt: mi nisz té ri um)” szö veg, 9.  §
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(6) be kez dé sé ben az „az elõ ké szí tõ” szö veg rész he lyé be az 
„a” szö veg, 13.  § (1) be kez dé sé ben a „mi nisz té ri um és az
or szá gos ha tás kö rû szerv hi va ta los lap ját” szö veg rész he -
lyé be a „12.  §-ban nem em lí tett hi va ta los la po kat az an nak
ki adá sá ért a jog al ko tás ról  szóló tör vény alap ján fe le lõs
szerv” szö veg,

n) a nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 4.  § (2) be kez dé sé ben a „mi -
nisz té ri u mok, vagy or szá gos ha tás kö rû szer vek” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz te rek vagy köz pon ti ál lam igaz ga tá si 
szer vek” szö veg,

o) a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga -
tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény 15.  § d) pont já ban
a „mi nisz té ri u mok, or szá gos ha tás kö rû szer vek” szö veg -
rész he lyé be a „köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek” szö veg,

p) a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény 2/A.  § (3) be kez dé sé ben az „or szá gos ha tás kö rû
szerv ve ze tõ je ese tén az ál ta la irá nyí tott” szö veg rész he -
lyé be a „más köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vet ve ze tõ sze -
mély ese tén az ál ta la ve ze tett” szö veg,

q) a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû 
be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról és egy sze rû -
sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény 1.  § (2) be kez dé sé -
ben az „el já rá sok e tör vény ben nem sza bá lyo zott ele me i -
re” szö veg rész he lyé be az „el já rá sok ra” szö veg, 12.  §
(5) be kez dés b) pont já ban a „ha tó sá got és szak ha tó sá got”
szö veg rész he lyé be a „ha tó ság vagy ha tó sá gok ki je lö lé sét” 
szö veg,

r) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, valamint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 1.  § (2) és (5) be kez dé sé ben a
„szerv nek mi nõ sül nek:” szö veg ré szek he lyé be a „szerv”
szö veg, (2) be kez dés b) pont já ban az „a Kor mány ka bi net -
jei” szö veg rész he lyé be az „a kor mány bi zott sá gok” szö -
veg, c) pont já ban az „a kor mány bi zott sá gok” szö veg rész
he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal” szö veg, (3) be kez -
dé sé ben a „szerv nek mi nõ sül:” szö veg rész he lyé be a
„szerv” szö veg, (4) be kez dé sé ben a „Kor mány hi va tal nak
mi nõ sül” szö veg rész he lyé be a „Kor mány hi va tal” szö veg,
4.  § (2) be kez dé sé ben a „jó vá ha gyá sá nak” szö veg rész he -
lyé be a „jó vá ha gyá sá nak vagy ki adá sá nak” szö veg, 31.  §
(2) és (4) be kez dé sé ben az „a mi nisz ter el nök ál tal ren de -
let ben” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter rész le tes fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló kor mány ren de let ben” szö veg,
31.  § (2) be kez dé sé ben az „Or szág gyû lés ülé sén és az
Euró pai Unió kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ in téz mé -
nye i ben” szö veg rész he lyé be az „Or szág gyû lés ülé sén”
szö veg, 53.  § (2) be kez dé sé ben a „négy” szö veg rész he lyé -
be a „tíz” szö veg, 57.  § (1) be kez dés ben az „egye te mi”
szö veg rész he lyé be a „fel sõ fo kú” szö veg, 68.  § (1) be kez -
dé sé ben az „a ka bi net fõ nök” szö veg rész he lyé be a „szak -
ál lam tit kár ként vagy fõ osz tály ve ze tõ ként a ka bi net fõ nök”
szö veg, 69.  § (3) be kez dé sé ben a „fõ osz tály ve ze tõ-he lyet -
tes” szö veg rész he lyé be a „köz vet le nül a fõ osz tály ve ze tõ,
illetve olyan fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes” szö veg, 70.  §
(2) be kez dé sé ben az „a mi nisz ter el nök irá nyít ja” szö veg -

rész he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát ve ze tõ
ál lam tit kár irá nyít ja” szö veg, 72.  § (1) be kez dé sé ben az „a
mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sát köve tõen a kor mány hi va talt
fel ügye lõ mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a kor mány hi -
va tal ve ze tõ je ké szít elõ, és a kor mány hi va talt fel ügye lõ
mi nisz ter – a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sát köve -
tõen – ” szö veg, 76.  § (3) be kez dé sé ben az „a mi nisz tert”
szö veg rész he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát
ve ze tõ ál lam tit kárt, a mi nisz tert” szö veg, a „ , valamint”
szö veg rész he lyé be az „a kor mány hi va tal fel ügye le tét el -
lá tó mi nisz tert, valamint” szö veg, 80.  § (3) be kez dé sé ben a 
„szak ál lam tit kár rá” szö veg rész he lyé be az „ál lam tit kár rá
vagy szak ál lam tit kár rá” szö veg

lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a kon zu li vé de lem rõl  szóló 2001. évi XLVI. tör vény
15.  § (2) be kez dé sé ben az „or szá gos ha tás kö rû” szö veg -
rész he lyé be a „köz pon ti ál lam igaz ga tá si” szö veg,

b) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve -
ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény 10.  § b) pont já ban a „mi nisz té riu mok és az or szá gos
ha tás kö rû” szö veg rész he lyé be a „mi nisz te rek és az ál lam -
igaz ga tá si” szö veg, 14.  §-át meg elõ zõ al cím ben az „Az
ille té kes mi nisz ter és az or szá gos ha tás kö rû” szö veg rész
he lyé be az „A köz pon ti ál lam igaz ga tá si” szö veg,
14.  §-ában az „Az ille té kes mi nisz ter és az ille té kes or szá -
gos ha tás kö rû” szö veg rész he lyé be az „A köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si” szö veg, 26.  § k) pont já ban az „or szá gos ha tás -
kö rû” szö veg rész he lyé be az „or szá gos ille té kességgel el -
já ró” szö veg,

c) a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
14.  § (1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben az „az or szá gos
ha tás kö rû” szö veg rész he lyé be az „a” szö veg, 14.  § (1) be -
kez dés a) pont já ban a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal nál,” szö -
veg rész he lyé be a „köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek nél”
szö veg, az „ , a mi nisz té ri u mok nál, valamint or szá gos ha -
tás kö rû szer vek nél fog lal koz ta tot tak” szö veg rész he lyé be
a „fog lal koz ta tot tak” szö veg,

d) a me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX. tör vény
25.  § (1) be kez dé sé ben a „mi nisz té riu mok, or szá gos ha tás -
kö rû szer vek” szö veg rész he lyé be a „mi nisz te rek” szö veg

lép.

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

a) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. 
tör vény 4/A.  § (1) be kez dés a) pont já ban az „or szá gos ha -
tás kö rû és egyéb” szö veg rész,

b) a me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX. tör vény
56.  §-ának „köz pon ti” szö veg ré sze, va la mint a 60.  §
(1) be kez dés e) pont ja,

c) a pol gár õr ség rõl  szóló 2006. évi LII. tör vény 6.  §
(1) be kez dés d) pont já ban a „– he lyi, te rü le ti és or szá gos
ha tás kö rû –” szö veg rész,
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d) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény 43.  § (5) be kez dés b) pont já ban az „or szá gos ha -
tás kö rû” szö veg rész,

e) a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
9.  § (3) be kez dé sé ben az „or szá gos ha tás kö rû” szö veg rész,

f) a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény 
342.  § (1) be kez dé sé ben az „(or szá gos ha tás kö rû szerv ve -
ze tõ je)” szö veg rész,

g) az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló 2005.
évi XC. tör vény 3.  § (1) be kez dés a) pont já ban az „a Gaz -
da sá gi Ver seny hi va tal, a Köz be szer zé sek Ta ná csa,” és „az 
Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let,” szö veg rész, 9.  §
(5) be kez dé se, 10.  § (2) be kez dé sé ben a „jog sza bályt elõ -
ké szí tõ” szö veg rész, 22.  § (1) be kez dés c) pont ja,

h) a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény 4.  § 20. pont já ban az „or szá gos ha tás kö rû és egyéb”
szö veg rész,

i) a köz igaz ga tó sá gi 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 174.  § (1) be -
kez dés a) pont já ban a „me gyei, fõ vá ro si” szö veg rész,

j) a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 50.  § (3) be kez -
dés c) pont ja,

k) az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ -
moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény 13.  § (1) be -
kez dé sé ben az „or szá gos ha tás kö rû” szö veg rész, 13.  §
(2) be kez dé se,

l) a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá -
sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör -
vény 7.  § 20. pont a) al pont já ban az „or szá gos ha tás kö rû és 
egyéb” szö veg rész,

m) a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je len tõ sé -
gû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról és egy sze -
rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény 12.  § (5) be kez dés
b) pont já ban az „a 2.  §-ban meg ha tá ro zott eset ben” szö -
veg rész
ha tá lyát vesz ti.

Kormányhivatalokra vonatkozó tör vénymódosítások

3.  § (1) A sta tisz ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény
4.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal (a továb biak ban:
KSH) szak ma i lag ön ál ló kor mány hi va tal, amely nek költ -
ség ve té se ön ál ló költ ség ve té si fe je ze tet ké pez.”

(2) A sta tisz ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény 7.  §
(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A ta go kat és az el nö köt ha tá ro zott idõ tar tam ra a mi -
nisz ter el nök bíz za meg. A meg bí zás ra az elõ ter jesz tést – a
KSH el nö ké nek ja vas la ta alap ján – a KSH fe lett fel ügye le -
tet gya kor ló mi nisz ter te szi meg.”

(3) A sta tisz ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény 26.  §
(3) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben sza -
bá lyoz za]

„c) az or szá gos sta tisz ti kai adat gyûj té si prog ra mot,
össze ál lí tá sá nak el já rá si rend jét, és az adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé get.”

(4) A sta tisz ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény 3.  §
(2) be kez dés i) pont já ban az „az Ál la mi Bank fel ügye let”
szö veg rész he lyé be az „a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le te” szö veg lép.

(5) A ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló 1995.
évi XXXIII. tör vény 44.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a szel lem i tu laj don
vé del mé ért fe le lõs kor mány hi va tal. A Ma gyar Sza ba dal mi 
Hi va tal el nö két a mi nisz ter el nök, két el nök he lyet te sét az
el nök ja vas la tá ra a fel ügye le tet gya kor ló mi nisz ter ne ve zi
ki és men ti fel.”

(6) A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl
 szóló 1999. évi CXXIV. tör vény 1.  § (1) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
(a továb biak ban: Fel ügye let) kor mány hi va tal.”

(7) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
6.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Hi va tal kor mány hi va tal.”

(8) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
9.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Hi va tal a te vé keny sé gé rõl – a kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rint – be szá mol a Kor mány nak,
valamint tá jé koz tat ja az Or szág gyû lés fel adat kör ében
érin tett bi zott sá gát. A tá jé koz ta tást a Hi va tal hon lap ján
köz zé kell ten ni.”

4.  § E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg

a) a sta tisz ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény 5.  §
(1) be kez dé se, 6.  § (1) be kez dés e) pont já ban a „jó vá ha -
gyás ra tör té nõ elõ ter jesz tése,” szö veg rész, to váb bá 8.  §
(6) be kez dé sé ben az „a KSH el nö ké nek elõ ter jesz tése
alap ján,” szö veg rész, 12–14.  §-a, 26.  §-a (3) be kez dés
e) pont ja,

b) a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló
1999. évi CXXIV. tör vény 1.  § (2) be kez dé se, 1.  § (4) be -
kez dés má so dik mon da ta, 1/A.  §-a, 6/A.  §-a az azt meg elõ -
zõ al cím mel együtt, 9/C.  § (1) be kez dés a) pont já ban az
„a Fel ügye let szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá nak el ké -
szí té se,” szö veg rész,

c) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
7.  § (5) be kez dés b) pont ja,

d) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, valamint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 1.  § (3) be kez dés b) pont já ban az
„Iro dá ja” szö veg rész, 75.  §-a az azt meg elõ zõ al cím mel
együtt, 77.  § (3)–(6) be kez dé se, 78–79.  §-a, 80.  §
(1)–(2) be kez dé se, valamint 81.  §-a

ha tá lyát vesz ti.
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II. Fejezet

KÖZIGAZGATÁSI HIVATALOKRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

5.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé -
gi tár su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény a kö vet ke zõ
13/A.  §-sal egé szül ki:

„13/A.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a köz -
igaz ga tá si hi va talt vagy hi va ta lo kat ren de let ben je löl je
ki.”

(2) A ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör vényerejû ren -
de let 18.  § (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zé sek lép nek:

„(1) A ki sa já tí tá si el já rást a köz igaz ga tá si hi va tal foly -
tat ja le.

(2) A ki sa já tí tá si el já rás ké re lem re in dul. Az azo nos cél -
ra irá nyu ló, több in gat lant érin tõ ki sa já tí tá si ké rel met a
köz igaz ga tá si hi va tal egy el já rás ban kö te les el bí rál ni.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal a ké re lem alap ján kö te les el -
bí rál ni, hogy a ki sa já tí tás köz ér de ket szol gál-e, a köz ér de -
kû célt a ki sa já tí ta ni kért in gat la non in do kolt-e meg va ló sí -
ta ni, s fenn áll nak-e a ki sa já tí tás egyéb fel té te lei. E fel té te -
lek hi á nyá ban a ké rel met el kell uta sí ta ni.”

(3) A ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör vényerejû ren -
de let 19.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) A köz igaz ga tá si hi va tal ha tá ro za ta el len köz igaz ga -
tá si úton fel leb be zés nek he lye nincs, a fél azon ban a ki sa -
já tí tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát kér he ti.”

(4) Az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és a
név vi se lés rõl  szóló 1982. évi 17. tör vényerejû ren de let 3.  § 
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az anya könyv ve ze tõ te vé keny sé ge fe lett a köz -
igaz ga tá si hi va tal gya ko rol fel ügye le tet.”

(5) A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
16.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha az ele mi csa pás vagy rend kí vü li hó aka dály el há -
rí tá sa egy sé ges, köz pon ti irá nyí tást nem igé nyel, a vé de ke -
zés és men tés irá nyí tá sa – az ér de kel tek be vo ná sá val – a
pol gár mes ter vagy a fõ pol gár mes ter, ille tõ leg a köz igaz ga -
tá si hi va tal fel ada ta.”

(6) A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 8.  §-a he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § (1) A köz igaz ga tá si hi va tal
a) fel ügye le tet gya ko rol a he lyi nyil ván tar tá si te vé -

keny ség fe lett;
b) el len õr zi a sze mé lyes ada tok vé del mé nek ér vé nye -

sü lé sét, szük ség ese tén hely re ál lít ja a tör vényes ál la po tot.
(2) A köz igaz ga tá si hi va tal a nyil ván tar tás mû köd te té -

sé vel kap cso la tos tech ni kai fel té te lek biz to sí tá sa so rán
köz re mû kö dik a nyil ván tar tás adat ke ze lé sé nek és adat -
szol gál ta tá sá nak meg szer ve zé sé ben.”

(7) Az egyes ál la mi tu laj don ban lévõ va gyon tár gyak ön -
kor mány za tok tu laj do ná ba adá sá ról  szóló 1991. évi
XXXIII. tör vény 31.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„31.  § (1) A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je, a fõ pol gár -
mes ter és a pol gár mes ter, il let ve a me gyei köz gyû lés el nö -
ke a bi zott ság igé nye sze rint ren del ke zés re bo csát ja a dön -
té sé hez szük sé ges ada to kat, ira to kat, se gí ti a bi zott ság
ügy vi te li fel ada ta i nak el lá tá sát.

(2) A bi zott ság ügy ira ta it a köz igaz ga tá si hi va tal ke ze -
li.”

(8) A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 14.  § k) pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[14.  § A nyil ván tar tás szer vei az ál ta luk ke zelt ada to kat
az aláb bi for rás ból gyûj tik:]

„k) a jegy zõ, a köz igaz ga tá si hi va tal, a köz pon ti szerv,
va la mint a bí ró sá gok nyil ván tar tá si el já rás tár gyá ban ho -
zott ha tá ro za tai;”

6.  § (1) A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 30.  §
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adat ke ze lés tör vényességének el len õr zé sé re a
köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a köz pon ti
szerv nél, a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je köz igaz ga tá si
hi va tal nál adat vé del mi fe le lõst ne vez ki.”

(2) A ha di gon do zás ról  szóló 1994. évi XLV. tör vény
26.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A jegy zõ ha tá ro za ta el len – a köz igaz ga tá si ha tó sá -
gi el já rás ál ta lá nos sza bá lyai sze rint – a köz igaz ga tá si hi -
va tal hoz, an nak ha tá ro za ta el len a bí ró ság hoz le het jog or -
vos lat tal for dul ni. A ha tá ro za tot a bí ró ság meg vál toz tat -
hat ja.”

(3) A köz te rü let-fel ügye let rõl  szóló 1999. évi LXIII.
tör vény a „Fel ha tal ma zó ren del ke zé sek” al cí met köve tõen 
a kö vet ke zõ 28/A.  §-sal egé szül ki:

„28/A.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a 13.  §
(1) be kez dé se sze rin ti szer vet vagy szer ve ket ren de let ben
je löl je ki.”

7.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a nem zet kö zi ma gán jog ról  szóló 1979. évi 13. tör -

vényerejû ren de let 38.  § (1) és (3) be kez dé sé ben a „te rü le -
ti leg ille té kes fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze -
tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,

b) az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és a
név vi se lés rõl  szóló 1982. évi 17. tör vényerejû ren de let 2.  § 
(1) be kez dé sé ben a „ve ze ti” szö veg rész he lyé be a „ ,
valamint – az anya könyv ve ze tõ szá má ra e tör vény ál tal
biz to sí tott jo go kat gya ko rol va – az anya köny vi ügye kért
fe le lõs mi nisz ter ál tal ren de let ben ki je lölt szerv ve ze ti”
szö veg, 3.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 10.  § (4) be kez dé sé ben a „be -
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ván do rolt ként” szö veg rész he lyé be a „be ván do rolt ként,
le te le pe dett ként” szö veg, 10.  § (6) be kez dé sé ben és 41.  §
(4) be kez dé sé ben a „be ván do rolt” szö veg rész he lyé be a
„le te le pe dett” szö veg, 12.  § (2) be kez dé sé ben a „szá má -
nak” szö veg rész he lyé be az „azo no sí tó já nak” szö veg,
23.  § (4) és (6) be kez dé sé ben az „az elõ ter jesz tés he lye
sze rint ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be 
az „a köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 41/B.  § (2) be kez dés
aa) al pont já ban a „te le pü lés” szö veg rész he lyé be a „szerv” 
szö veg, 41/B.  § (3) be kez dés d) pont já ban és 41/D.  §
(1) be kez dés a) pont já ban a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga -
tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg, 41/C.  § (2) be kez dés c) pont já ban a „me gyei (fõ -
vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé -
be a „köz igaz ga tá si hi va tal, valamint a köz pon ti anya -
köny vi szerv ve ze tõ je” szö veg, 41/D.  § (2) be kez dés
b) pont já ban a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal
ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg,

c) a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény 
67.  § (1) be kez dés e) pont já ban a „me gyei (fõ vá ro si) köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
hi va tal” szö veg,

d) a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV.
tör vény 17.  § (2) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me gyei köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a
„Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt szerv nek (köz igaz ga -
tá si hi va tal)” szö veg, 33/A.  § (6) be kez dé sé ben, 95.  §
a) pont já ban és 97.  § a) pont já ban a „fõ vá ro si, me gyei köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 42.  § (3) be kez dé sé ben a „fõ -
vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek, aki”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nak, amely”
szö veg, 52.  § (2) be kez dé sé ben és 105.  §-ában a „me gyei
köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 63/C.  § (1) be kez dé sé ben
a „fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he -
lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 92/C.  § (6) be kez -
dé sé ben a „fõ vá ro si, a me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze -
tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 
92/C.  § (6) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, a me gyei köz igaz ga -
tá si hi va tal ve ze tõ jét” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si 
hi va talt” szö veg, 98.  §-át meg elõ zõ „A fõ vá ro si, me gyei
köz igaz ga tá si hi va tal” al cím he lyé be az „A köz igaz ga tá si
hi va tal” al cím, 98.  § (1) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me gyei
köz igaz ga tá si hi va tal (továb biak ban: köz igaz ga tá si hi va -
tal)” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,
98.  § (2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je a
fõ vá ros ban és a me gyé ben” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 98.  § (3) be kez dé sé ben, va la -
mint 99.  § (1) és (2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal 
ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg, 98.  § (4) és (5) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi -
va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
hi va tal” szö veg, 99.  § (1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si

hi va tal ve ze tõ jét” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi -
va talt” szö veg,

e) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény 1.  § (1) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
hi va tal” szö veg, 30/B.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „fõ vá -
ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg -
rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 30/B.  § (4)
és (7) be kez dé sé ben, va la mint 64/A.  § (4) be kez dé sé ben a
„fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg -
rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 30/B.  §
(4) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va -
tal ve ze tõ je út ján kez de mé nyez he ti, aki” szö veg rész he -
lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal út ján kez de mé nyez he ti,
amely” szö veg, 30/B.  § (7) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me -
gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 31/A.  § (1) be kez dé sé ben
és (2) be kez dés a) pont já ban, va la mint 44.  § (2) be kez dé -
sé ben a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö -
veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö veg, 33.  § 
(6) be kez dé sé ben, 62.  § (4) be kez dé sé ben, 62/A.  §-ában a
„fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg ré szek
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg, 45.  § (7) be -
kez dé sé ben a „fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 46.  § (1) be kez -
dés fel ve ze tõ szö ve gé ben, va la mint b) és c) pont já ban, to -
váb bá 63.  § (1) be kez dés k) pont já ban és (2) be kez dés
d) pont já ban a „fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,
64/A.  § (1) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga -
tá si hi va ta lok ve ze tõ i nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz -
ga tá si hi va ta lok” szö veg,

f) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 6.  § (1) be -
kez dé sé ben és 30.  § (1) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si
köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,

g) a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény 38.  § 
(5) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va -
tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg, a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ -
jé nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg,

h) a ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi LV. tör -
vény 4/A.  § (1) be kez dé sé ben a „la kó he lye sze rint ille té -
kes me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ban a hi va tal
ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg, 24.  § (4) be kez dés e) pont já ban a „köz igaz ga tá si
hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
hi va tal nak” szö veg,

i) a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993.
évi LXXVII. tör vény 30/B.  § (4) be kez dé sé ben az „az ille -
té kes köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 30/O.  § (1) be kez dé sé ben a
„fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 60/H.  § (1) be kez -
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dé sé ben és 60/M.  § b) pont já ban a „fõ vá ro si, me gyei köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 60/H.  § (2) be kez dé sé ben az
„az ön kor mány zat szék he lye sze rin ti köz igaz ga tá si hi va tal 
ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál tal ki je lölt
köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 60/I.  § (1) és (4) be kez dé sé -
ben, va la mint 60/J.  § (1), (2) és (4) be kez dé sé ben a „köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 60/I.  § (2) és (3) be kez dé sé ben
a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be
a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 60/J.  § (1) be kez dé sé ben 
a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jét” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va talt” szö veg, 62.  § (1) be kez dé sé ben a
„me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõ i nek”
szö veg rész he lyé be a „köz gaz ga tá si hi va tal” szö veg,

j) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
84.  § (3) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si 
hi va tal nál” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal -
nál” szö veg, 84.  § (10) be kez dé sé ben és 95/A.  § (5) be kez -
dés b) pont ba) al pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze -
tõ je” szö veg ré szek he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg, 84.  § (10) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal ve -
ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg, 93.  § (4) be kez dé sé ben és 95/A.  § (5) be kez dés
b) pont ba) al pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé -
nél” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö -
veg, 133.  § (3) be kez dé sé ben a „me gyei köz igaz ga tá si hi -
va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg,

k) a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 88.  §
(1) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, ille tõ leg me gyei köz igaz ga -
tá si hi va tal ve ze tõ jé nek (a továb biak ban: a hi va tal ve ze tõ -
je)” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,
88.  § (2) be kez dé sé ben és 88/A.  § (1) be kez dé sé ben a „hi -
va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
hi va tal” szö veg, 88/C.  § (1) és (2) be kez dé sé ben a „hi va tal
ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg,

l) a pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér dé se i -
rõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól  szóló
1994. évi LXIV. tör vény 7.  § (1) be kez dé sé ben a „fõ vá ro -
si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he -
lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 13.  § (5) be kez dé -
sé ben a „fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,

m) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi 
adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény 94/C.  §
(1) be kez dés b) pont já ban a „me gyei köz igaz ga tá si hi va ta -
lok nál” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nál”
szö veg, 94/C.  § (3) be kez dé sé ben a „me gyei köz igaz ga tá si 
hi va tal nál” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal -
nál” szö veg,

n) a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény 10.  § (3) be kez dé sé ben a „szék he -
lyük sze rin ti me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö -
veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 10.  §

(3) be kez dé sé ben, 10/G.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint
16.  § (11) és (12) be kez dé sé ben a „me gyei köz igaz ga tá si
hi va tal ve ze tõ je” szö veg ré szek he lyé be a „köz igaz ga tá si
hi va tal” szö veg, 10/A.  § (4) be kez dé sé ben, 12.  § (7) be -
kez dé sé ben, a „szék hely sze rint ille té kes me gyei köz igaz -
ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga -
tá si hi va tal” szö veg, 10/A.  § (4) be kez dé sé ben és 16.  §
(13) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö -
veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 10/D.  §
(1) be kez dés b) pont bf) al pont já ban a „me gyei köz igaz ga -
tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg, 15.  § (11) be kez dé sé ben a „szék hely sze rint ille té -
kes fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 15.  § (15) be -
kez dé sé ben és 16.  § (10) be kez dé sé ben a „szék hely sze rint
ille té kes fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,
15/B.  § (10) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,
15/B.  § (13) be kez dé sé ben a „Fõ vá ro si Köz igaz ga tá si Hi -
va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg, 16.  § (12) és (16) be kez dé sé ben a „me gyei
köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jét” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va talt” szö veg, 16.  § (13) be kez dé sé ben a 
„köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 16.  § (14) be kez dé sé ben a
„köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg, 23/C.  § (7) be kez dé sé -
ben a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg -
rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg, 27.  §
(1) be kez dés n) pont já ban a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga -
tá si hi va ta lok nak” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi -
va ta lok nak” szö veg,

o) a he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sá -
ról  szóló 1996. évi XXV. tör vény 5.  § (5) be kez dé sé ben és
14.  § (2) be kez dés g) pont já ban a „me gyei, fõ vá ro si köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jét” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va talt” szö veg, 10.  § (4) be kez dés a) pont já -
ban a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jét”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va talt” szö veg,
17.  § (1) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si
hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
hi va tal” szö veg
lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi

XXXII. tör vény 39.  § (3) be kez dé sé ben az „az ille té kes
köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jét” szö veg rész he lyé be az „a
köz igaz ga tá si hi va talt” szö veg,

b) az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 103/A.  § (1) be -
kez dés c) pont já ban a „me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok -
nál” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok nál”
szö veg, 103/A.  § (3) be kez dé sé ben a „me gyei köz igaz ga -
tá si hi va tal nál” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va -
tal nál” szö veg,
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c) az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 9.  § (11) be kez dé sé ben az „az
ille té kes me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö -
veg rész he lyé be az „a köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg,
30.  § (7) be kez dé sé ben az „az in gat lan fek vé se sze rin ti
ille té kes me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je”
szö veg rész he lyé be az „a köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,
30.  § (8) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si
hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
hi va tal nak” szö veg,

d) a kül föl di szék he lyû vál lal ko zá sok ma gyar or szá gi
fi ók te le pe i rõl és ke res ke del mi kép vi se le te i rõl  szóló 1997.
évi CXXXII. tör vény 17.  § (5) be kez dé sé ben a „me gyei
(fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je (a továb biak ban:
hi va tal ve ze tõ je)” szö veg rész és a „hi va tal ve ze tõ je” szö -
veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,

e) a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû -
kö dé sé rõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény 13.  § (3) be -
kez dés d) pont já ban a „fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi -
va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
hi va tal” szö veg, 13.  § (4) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me -
gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé -
be a „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg, 20.  § (1) be kez dé -
sé ben a „fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé -
nek, aki” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nak,
amely” szö veg, 20.  § (2) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me -
gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,

f) a te rü let szer ve zé si el já rás ról  szóló 1999. évi XLI.
tör vény 6.  § (1) és (2) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me gyei
köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg ré szek he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 18.  § (2) be kez dé sé ben a
„köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,

g) a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999. évi 
LXXXIV. tör vény 6.  §-ában a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz -
ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga -
tá si hi va tal” szö veg,

h) a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 39.  § (5) be kez dé sé ben a „me gyei köz igaz ga tá si hi -
va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg,

i) a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk jog ál lá sá nak egyes 
kér dé se i rõl  szóló 2000. évi XCVI. tör vény 4.  § (2) be kez -
dés c) pont já ban a „fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal
ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal -
nak” szö veg, 5.  § b) pont já ban a „fõ vá ro si, me gyei köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
hi va tal” szö veg, 10.  § (2) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me -
gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,

j) a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény 17.  § (10) be kez dé sé ben az „az ille té kes 
me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg -
rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,

k) a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény 327.  § (1) be kez dés d) pont já ban a „fõ vá ro si, me gyei
köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá -
si hi va tal” szö veg,

l) a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 28.  § (2) be kez dé sé ben a „la kó hely
sze rin ti me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal hoz” szö -
veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal hoz” szö veg,
29.  § (1) be kez dé sé ben a „la kó hely sze rin ti me gyei (fõ vá -
ro si) köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 55.  § (4) be kez dés a) pont já ban 
a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,

m) a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi
tár su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény 7.  § (3) be kez -
dés d) pont já ban a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé -
nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 
7.  § (6) be kez dé sé ben a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve -
ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal -
nak” szö veg, 12.  § (1) be kez dé sé ben az „az ille té kes me -
gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé -
be a „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg, 12.  § (2) be kez dé -
sé ben a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg ré -
szek he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,

n) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 20.  § (5)
és (6) be kez dé sé ben, 23.  § (3) be kez dés a) pont já ban,
107.  § (2) be kez dé sé ben, valamint 152.  § (3) be kez dé sé -
ben a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be
a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 20.  § (5) be kez dé sé ben a
„köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,

o) a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény 31.  § (1) be kez dé sé ben az „az in gat lan fek vé se sze -
rin ti me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nél”
szö veg rész he lyé be az „a köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö -
veg,

p) az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló 2005.
évi XC. tör vény 3.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „me gyei
(fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 15.  § (1) be kez dé sé ben a
„fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jén” szö -
veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lon” szö veg, mel -
lék let „II. Te vé keny ség re, mû kö dés re vo nat ko zó ada tok”
cím alat ti táb lá za tá nak 2. so rá ban a „me gyei (fõ vá ro si)
köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg rész he lyé be a „köz igaz -
ga tá si hi va ta lok” szö veg,

q) a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII.
tör vény 45.  § (4) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 45.  § (5) be kez dé sé ben a „köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg
lép.

8.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV.

tör vény 33/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban, 96.  § c) pont já -
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ban, 103.  § (3) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me gyei” szö veg -
rész, 70.  § (3) be kez dé sé ben a „me gyei” szö veg rész,

b) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 7.  § (2) be -
kez dés c) pont já ban, 7/B.  § b) pont já ban az „elsõ fokú”
szö veg rész, 7/A.  § (2) be kez dé sé ben az „elsõ fo kon” szö -
veg rész, 9.  § (1) be kez dé sé ben az „or szá gos ille té -
kességgel” szö veg rész,

c) a köz te rü let-fel ügye let rõl  szóló 1999. évi LXIII. tör -
vény 23.  § (4) be kez dés má so dik mon da ta,

d) a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999. évi 
LXXXIV. tör vény 6.  § a) pont ja,

e) a bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi -
zo nyít vány ról  szóló 1999. évi LXXXV. tör vény 19.  §
g) pont ja,

f) a 2001. évi nép szám lá lás ról, va la mint a sta tisz ti ká ról
 szóló 1993. évi XLVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1999.
évi CVIII. tör vény,

g) a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXXV. tör vény 23.  § (5) és
(6) be kez dé se
ha tá lyát vesz ti.

III. Fejezet

AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOKRA VONATKOZÓ
TÖR VÉNYI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

9.  § (1) Az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról
és a név vi se lés rõl  szóló 1982. évi 17. tör vényerejû ren de -
let az aláb bi 42/A.  §-sal egé szül ki:

„42/A.  § (1) Fel ha tal ma zást kap az anya köny vi ügye -
kért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben ál la pít sa meg a
név vi se lés, a név vál toz ta tás, az anya köny ve zés és a há zas -
ság kö té si el já rás, to váb bá az anya köny vi szak vizs ga rész -
le tes sza bá lya it.

(2) Fel ha tal ma zást kap az anya köny vi ügye kért fe le lõs
mi nisz ter, hogy ren de let ben je löl je ki a ha zai anya köny ve -
zést vég zõ ha tó sá got.”

(2) A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 9.  § (2) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz pon ti szerv
a) gon dos ko dik a sze mé lyi azo no sí tó kép zé sé rõl;
b) ke ze li a nyil ván tar tás adat ál lo má nyát és biz to sít ja a

nyil ván tar tás ban ke zelt ada tok he lyes sé gét;
c) a tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa

ese té ben, e tör vény vagy kü lön jog sza bály sze rint ha tás kö -
ré be tar to zó eset ben – adat szol gál ta tást tel je sít a nyil ván -
tar tás ból;

d) el lát ja a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás, va la -
mint a sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sá val és nyil -
ván tar tá sá val kap cso la tos, kü lön jog sza bály ban ha tás kö -
ré be utalt ha tó sá gi fel ada to kat;

e) mû köd te ti a nyil ván tar tás in for ma ti kai rend sze rét;
f) a mi nisz ter és a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs

mi nisz ter jó vá ha gyá sá val adat fel dol go zót bíz hat meg
egyes adat fel dol go zá si mû ve le tek, tech ni kai fel ada tok el -
vég zé sé vel;

g) a pol gár nak a sze mély azo no sí tó iga zol vány ban sze -
rep lõ ada tai alap ján tör té nõ azo no sí tá sa, ille tõ leg azok iga -
zo lá sa cél já ból a sze mély azo no sí tó iga zol vány nyil ván tar -
tás ban ke ze li a 29.  § (3) be kez dé se sze rin ti ada to kat, to -
váb bá a sze mély azo no sí tó iga zol vány el vesz té sé re, il let ve
ta lá lá sá ra uta ló ada to kat, va la mint a sze mély azo no sí tó iga -
zol vány el vé te lé nek vagy be vo ná sá nak té nyét és kö vet ke -
zõ in do ka it:

ga) a sza bad ság vesz tés, kény szer gyógy ke ze lés, vagy
pénz bír sá got he lyet te sí tõ el zá rás le töl té sé nek meg kez dé -
sét, az õri zet be vagy elõ ze tes le tar tóz ta tás ba vé telt,

gb) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té nek kül föl di le te le -
pe dés szán dé ká val tör té nõ el ha gyá sát,

gc) a be ván dor lá si en ge dély vissza vo ná sát, ille tõ leg a
me ne kült jog ál lás meg szû né sét,

gd) a ma gyar ál lam pol gár ság meg szû né sét,
ge) a tu laj do nos ha lá lát;
h) ke ze li a köz pon ti ok mány tá rat.”

10.  § (1) A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló
1999. évi LXXXIV. tör vény 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„3.  § Az e tör vény ben meg ha tá ro zott adat ke ze lé si és ha -
tó sá gi fel ada to kat a köz pon ti köz úti köz le ke dé si nyil ván -
tar tó szerv (a továb biak ban: nyil ván tar tó), va la mint – az
ok mány tár, az elõ ze tes ere de ti ség vizs gá la ti nyil ván tar tás
és a tör té ne ti ál lo mány ada ta it ki vé ve – a kör zet köz pon ti
fel ada to kat el lá tó te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je
(a továb biak ban: kör zet köz pon ti jegy zõ) lát ja el.”

(2) A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999.
évi LXXXIV. tör vény 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„4.  § A nyil ván tar tó fel adat- és ha tás kö re:
a) szak mai el len õr zést gya ko rol az e tör vény ben meg -

ha tá ro zott köz le ke dé si igaz ga tá si, va la mint a par ko lá si
iga zol vá nyok ki adá sá val kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa fe -
lett;

b) ke ze li a nyil ván tar tás adat ál lo má nyát és biz to sít ja a
nyil ván tar tás ban ke zelt ada tok he lyes sé gét, a fel tárt adat -
hi bák meg szün te té se ér de ké ben – az érin tett szerv út ján
vagy sa ját ha tás kör ben – in téz ke dik a nyil ván tar tás ada ta i -
nak ja ví tá sá ra;

c) a nyil ván tar tás ból a tör vény ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek fenn ál lá sa ese té ben adat szol gál ta tást tel je sít;

d) el jár az 5.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, to váb -
bá a kü lön jog sza bály ban ha tás kö ré be utalt köz le ke dé si
igaz ga tá si ügyek ben;

e) az f) pont ban meg ha tá ro zott köz re mû kö dõk igény -
be vé te lé vel vég zi a jár mû vek elõ ze tes ere de ti ség vizs gá -
la tát;
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f) el len õr zi a jár mû vek elõ ze tes ere de ti ség vizs gá la tá -
ban köz re mû kö dõ vizs gá ló ál lo má sok te vé keny sé gét;

g) a kül föld rõl be ho zott hasz nált jár mû szár ma zás el -
len õr zé si nyil ván tar tás ba vé te lét köve tõen, az elsõ ma -
gyar or szá gi for ga lom ba he lye zé sét meg elõ zõ en a jár mû
szár ma zá sát el len õr zi, és en nek ér de ké ben:

ga) jo go sult a nem zet kö zi kö rö zé si nyil ván tar tás ból,
va la mint más kül föl di ha tó ság nyil ván tar tá sá ból ada tot
igé nyel ni,

gb) jo go sult, az Eu ró pai Uni ón kí vü li or szá gok ré szé re
nem zet kö zi szer zõ dés, vi szo nos ság alap ján, il let ve az
 Európai Unió tag ál la má nak köz le ke dé si nyil ván tar tá sa
felé a 9.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada to kat
to váb bí ta ni,

gc) a ga) pont ban meg ha tá ro zott adat igény lés le he tõ sé -
gé nek hi á nyá ban,, il let ve an nak ki egé szí té se cél já ból jo -
go sult a jár mû- és ok mány azo no sí tó, va la mint mû sza ki
ada tok át adá sá val tech ni kai ada tok be szer zé sé re, ille tõ leg
a kö rö zés té nyé nek a nem ze ti nyil ván tar tá sok ban tör té nõ
el len õr zé sé re kü lön jog sza bály sze rint köz re mû kö dõ
igény be vé te lé re.”

(3) A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999.
évi LXXXIV. tör vény 5.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
j) pont tal egé szül ki:

[A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kör zet-köz pon ti
fel ada to kat el lá tó te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je:]

„j) a ve ze tõi en ge délyt ha tá ro zat tal vissza von ja, ha jár -
mû ve ze tõ nyil ván tar tott pont ja i nak szá ma – a nyil ván tar tó
szerv ér te sí té se sze rint – el éri vagy meg ha lad ja a 18-at, és
ren del ke zik az ad dig nyil ván tar tott pon tok nul lá ra csök -
ken té se iránt.”

(4) A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999.
évi LXXXIV. tör vény 41. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„41.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a köz úti
köz le ke dé si nyil ván tar tá si szer vet ren de let ben ki je löl je.”

(5) A köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl  szóló
2000. évi CXXVIII. tör vény a kö vet ke zõ 15/A.  §-sal egé -
szül ki:

„15/A.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let -
ben je löl je ki a köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szert nyil ván -
tar tó szer vet vagy szer ve ket.”

(6) A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  § (3) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés az aláb bi i) pont tal
egé szül ki:

[(3) Fel ha tal ma zást kap]
„d) a köz le ke dés ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, hogy a

köz le ke dés ren dé sze ti in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak mód -
ját;”

„i) a köz le ke dés ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, hogy a
köz úti jár mû vek ve ze té sé re jo go sí tó en ge dély, a törzs -
könyv, a gép jár mû ha tó sá gi en ge dé lye és jel zé se gyár tá sá -
nak, for gal ma zá sá nak, ki adá sá nak, hasz ná la tá nak sza bá -
lya it, hely szí ni el vé te lük és vissza vo ná suk fel té te le it, az

en ge dé lyek és jel zé sek tar tal mi, for mai kö ve tel mé nyét, va -
la mint a meg kü lön böz te tõ és fi gyel mez te tõ jel zés fel sze re -
lé sé nek, en ge dé lye zé sé nek sza bá lya it, hasz ná la tuk és
vissza vo ná suk rend jét”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(7) A bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi -
zo nyít vány ról  szóló 1999. évi LXXXV. tör vény 5.  §-a he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § (1) A bûn tet te sek, a kény szer in téz ke dés alatt ál lók, 
a bün te tõ el já rás alatt ál lók, a DNS-pro fi lok nyil ván tar tá -
sát, il let ve a dak ti lo szkó pi ai- és fény kép nyil ván tar tást a
bûn ügyi nyil ván tar tó szerv ke ze li és el lát ja az adat fel dol -
go zá si fel ada to kat.

(2) A bûn ügyi nyil ván tar tó köz pon ti ha tó ság ként vég zi
a bûn ügyi nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok nak az Eu ró pai
Unió más tag ál la má val való cse ré jé vel össze füg gõ adat fo -
ga dá si és adat át adá si, ille tõ leg egyéb nem zet kö zi kö te le -
zett sé gen ala pu ló adat ke ze lé si fel ada to kat.”

(8) A bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi -
zo nyít vány ról  szóló 1999. évi LXXXV. tör vény a kö vet -
ke zõ 63/A.  §-sal egé szül ki:

„63/A.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let -
ben je löl je ki a bûn ügyi nyil ván tar tó szer vet vagy szer ve -
ket.”

(9) A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény 234.  §-a c) pont ja he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

[234.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„c) a köt vény nyil ván tar tó szerv vagy szer vek ki je lö -

lé sét”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

11.  § (1) A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 47.  §
(1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg]

„d) a köz pon ti szerv ki je lö lé sét.”

(2) Az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990. évi V. tör vény
a kö vet ke zõ 16/A.  §-sal egé szül ki:

„16/A.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let -
ben je löl je ki az egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal ren del -
ke zõ vál lal ko zók nyil ván tar tá sát ve ze tõ szer vet vagy szer -
ve ket.”

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990. évi V. tör vény

4/A.  § (5) be kez dé sé ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um Köz -
pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta la
(a továb biak ban: Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Nyil ván -
tar tó Hi va ta la)” szö veg rész he lyé be az „az egyé ni vál lal -
ko zói iga zol vánnyal ren del ke zõ vál lal ko zók nyil ván tar tá -
sát ve ze tõ szerv” szö veg, 4/B.  § (1) be kez dés e) pont já ban
az „a Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó,
Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta lát” szö veg rész he lyé be
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az „az egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal ren del ke zõ vál lal -
ko zók nyil ván tar tá sát ve ze tõ szer vet” szö veg, 4/B.  §
(2) be kez dé sé ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti
Nyil ván tar tó Hi va ta la” szö veg rész he lyé be az „az egyé ni
vál lal ko zói iga zol vánnyal ren del ke zõ vál lal ko zók nyil -
ván tar tá sát ve ze tõ szerv” szö veg,

b) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 6.  § (1) be -
kez dé sé ben a „9.  §-ban meg ha tá ro zott – az egész or szág ra
ki ter je dõ ille té kességgel mû kö dõ – köz pon ti hi va tal” szö -
veg rész he lyé be 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 továb biak -
ban: köz pon ti szerv)” szö veg, 9.  § (1) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló ön ál ló köz pon ti hi -
va tal (a továb biak ban: Hi va tal)” szö veg rész he lyé be a
„köz pon ti szerv” szö veg, 9.  § (3) be kez dé sé ben, 17.  §
(4)–(6) be kez dé sé ben, 30.  § (1) be kez dé sé ben, 37.  §
(4) be kez dé sé ben, 48.  § (1)–(3) be kez dé sé ben a „Hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „köz pon ti szerv” szö veg, 9.  § (4) be -
kez dé sé ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um ál lam pol gár sá gi és
név vál toz ta tá si ügye ket in té zõ szer ve” szö veg rész he lyé be 
az „az ál lam pol gár sá gi ügyek ben el já ró szerv, a név vál toz -
ta tá si ügye ket in té zõ szerv, az anya köny vi ügye kért fe le lõs 
mi nisz ter ál tal ren de let ben ki je lölt szerv” szö veg, 18.  §
(1) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Hi va tal tól” szö veg rész he -
lyé be a „köz pon ti szerv tõl” szö veg, 18.  § (2) be kez dé sé -
ben, 21.  § k) pont já ban a „Hi va tal tól” szö veg rész he lyé be a 
„köz pon ti szerv tõl” szö veg, 26.  § (5) be kez dé sé ben, 30.  §
(7) be kez dé sé ben a „Hi va tal lal” szö veg rész he lyé be a
„köz pon ti szerv vel” szö veg,

c) a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
81.  § (1) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Sze mé lyi adat- és
Lak cím nyil ván tar tó Hi va tal tól” szö veg rész he lyé be az „a
sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ból” szö veg,

d) a sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si mó -
dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi 
XX. tör vény 28.  §-ában a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil -
ván tar tás köz pon ti szer ve” szö veg rész he lyé be 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” szö veg,

e) a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
14.  § (4) be kez dé sé ben a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván -
tar tás te rü le ti rend sze ré nek üze mel te tõ jét vagy köz pon ti
hi va ta lát” szö veg rész he lyé be a „pol gá rok sze mé lyi ada -
tainak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szer -
vet” szö veg, 16.  § (7) be kez dé sé ben, 17.  § (1) be kez dé sé -
ben a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás köz pon ti hi -
va ta lá val” szö veg rész he lyé be a „pol gá rok sze mé lyi ada -
tainak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti
szerv vel” szö veg, 17.  § (3) be kez dé sé ben, 18.  § (2)–(4) be -
kez dé sé ben, 45.  § (1) be kez dé sé ben, 99/D.  § (5) be kez dé -
sé ben, 99/E.  § (1) és (4) be kez dé sé ben, 99/G.  § (1) be kez -
dé sé ben, 99/H.  §-ában a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván -
tar tás köz pon ti hi va ta la” szö veg rész he lyé be 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” szö veg, 18.  § (5) be kez dé sé ben a „sze mé -

lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás köz pon ti hi va ta lá tól” szö -
veg rész he lyé be 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” szö veg,
45.  § (4) be kez dé sé ben a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván -
tar tás köz pon ti hi va ta lán” szö veg rész he lyé be 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 szer vén” szö veg, 99/F.  §-ában a „sze mé lyi adat-
és lak cím nyil ván tar tás köz pon ti hi va ta lá nak” szö veg rész
he lyé be 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 nek” szö veg, 120.  §
(1) be kez dé sé ben a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás
köz pon ti hi va ta la vagy te rü le ti szer ve” szö veg rész he lyé be 
a „pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar -
tá sát ke ze lõ szerv” szö veg,

f) a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999. évi
LXXXIV. tör vény 9/B.  § (1) be kez dés c) és g) pont já ban,
(4) be kez dé sé ben, 25.  §-ában, 33/A.  § (1) be kez dé sé ben a
„Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „nyil ván tar tó” szö veg,

g) a gaz da sá gi ka ma rák ról  szóló 1999. évi CXXI. tör -
vény 11.  § (4) be kez dé sé ben, „a Bel ügy mi nisz té ri um Köz -
pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta -
la” szö veg rész he lyé be az „az egyé ni vál lal ko zói iga zol -
vánnyal ren del ke zõ vál lal ko zók nyil ván tar tá sát ve ze tõ
szerv” szö veg,

h) a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2001. évi XXXIX. tör vény 81.  § (3) be kez dés e) pont já ban
a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás köz pon ti hi va ta -
lá nak” szö veg rész he lyé be 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 nek”
szö veg, 85.  § (3) be kez dé sé ben a „sze mé lyi adat- és lak -
cím nyil ván tar tás köz pon ti hi va ta la” szö veg rész he lyé be a
„pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá -
sát ke ze lõ szerv” szö veg,

i) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény 105.  § (3) be kez dé sé ben a „Bel ügy -
mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és
Vá lasz tá si Hi va ta la (a továb biak ban: Hi va tal)” szö veg rész 
he lyé be az „a kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá si köt -
vé nye ket nyil ván tar tó szerv (a továb biak ban: köt vény nyil -
ván tar tó szerv)” szö veg, 105.  § (5) be kez dé sé ben, 107.  §
(1) és (2) be kez dé sé ben, 108.  §-ában a „Hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „köt vény nyil ván tar tó szerv” szö veg, 107.  §
(2), (3) és (4) be kez dé sé ben a „Hi va talt” szö veg rész he lyé -
be a „nyil ván tar tó ha tó sá got” szö veg 157.  § (1) be kez dés
l) pont já ban a „Hi va tal lal” szö veg rész he lyé be a „köt vény -
nyil ván tar tó szerv vel” szö veg,

j) a fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány za -
tok kö zöt ti for rás meg osz tás ról  szóló 2003. évi CXIV. tör -
vény 2. szá mú mel lék let 4. pont já ban a „BM Köz pon ti
Adat fel dol go zó Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal” szö -
veg rész he lyé be az „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” szö veg,

k) az Eu ró pai Par la ment tag ja i nak vá lasz tá sá ról  szóló
2003. évi CXIII. tör vény 48.  § (6) be kez dé sé ben a „sze mé -
lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás köz pon ti hi va ta lá val” szö -
veg rész he lyé be 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 vel” szö veg,
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l) a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a
vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 80.  § (2) be -
kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a „Bel ügy mi nisz té ri um
Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi -
va ta lát” szö veg rész he lyé be 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”
szö veg,

m) a köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl  szóló
2000. évi CXXVIII. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé ben a „bel -
ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló, a köz úti köz le ke dé si
nyil ván tar tást vég zõ köz pon ti hi va tal (a továb biak ban: Hi -
va tal) szer ve ze ti egy sé ge” szö veg rész he lyé be a „köz le ke -
dé si elõ éle ti pont rend szert nyil ván tar tó szerv (a továb biak -
ban: nyil ván tar tó szerv)” szö veg, 7.  §-ában a „Nyil ván tar -
tó” szö veg rész he lyé be az „a nyil ván tar tó szerv ér te sí té se
alap ján a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság” szö veg,

n) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 160.  §
(5) be kez dé sé ben a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás
köz pon ti szer vé nél” szö veg rész he lyé be 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 nél (a továb biak ban: köz pon ti nyil ván tar tó)”
szö veg, 160.  § (9) be kez dés a) pont já ban a „sze mé lyi adat-
és lak cím nyil ván tar tás köz pon ti szer ve” szö veg rész he lyé -
be a „köz pon ti nyil ván tar tó” szö veg,

o) a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
24.  §-ában a „Bel ügy mi nisz té ri um nak a bel ügy mi nisz ter
ál tal ki je lölt szer ve” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál tal
ki je lölt köz pon ti úti ok mány-nyil ván tar tó szerv” szö veg
lép.

12.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -

ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 6.  § (2) be -
kez dé se és 10.  §-a, 47.  § (3) és (5) be kez dé se,

b) a bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi -
zo nyít vány ról  szóló 1999. évi LXXXV. tör vény 63.  §
a) pont ja,

c) a köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl  szóló
2000. évi CXXVIII. tör vény 11.  § (3) be kez dé se
ha tá lyát vesz ti.

IV. Fejezet

A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK JOGAIRÓL
 SZÓLÓ 1993. ÉVI LXXVII. TÖR VÉNY MÓDOSÍTÁSA

13.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a nem ze ti 
és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi LXXVII.
tör vény 35.  § (2) be kez dé sé ben, 39/B.  § (6) be kez dé sé ben
a „Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal” szö veg ré szek
he lyé be a „nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kel kap cso la tos
ál la mi fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs szerv” szö veg, 55/A.  §
(4) be kez dé sé ben a „Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va -
tal min den ko ri el nö ke” szö veg rész he lyé be a „Kor mány

ál tal ki je lölt sze mély” szö veg, 62.  § (1) be kez dé sé ben a
„Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kel kap cso la tos ál -
la mi fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs, kor mány ren de let ben ki -
je lölt ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg lép.

V. Fejezet

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL  SZÓLÓ
1999. ÉVI LXIX. TÖR VÉNY MÓDOSÍTÁSA

14.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a sza -
bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény 3.  §-ában
az „igaz ság ügym inisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 34.  § (1) be kez dé sé ben a
„me gye szék he lyén mû kö dõ vám hi va tal, Pest me gyé ben a
Bu da kör nyé ki Vám hi va tal, a fõ vá ros ban a Vám- és Pénz -
ügy õr ség Fõ vá ro si Sza bály sér té si Hi va ta la” szö veg rész
he lyé be a „vám ha tó ság” szö veg, 38.  § (5) be kez dé sé ben és 
147.  § (6) be kez dé sé ben a „nem ze ti park igaz ga tó ság” szö -
veg rész he lyé be a „vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet -
vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 76.  § (2) be kez -
dé sé ben a „vám szer ve zet” szö veg ré szek he lyé be a „vám -
ha tó ság” szö veg, 83.  § (3) be kez dé sé ben a „sze mé lyi adat-
és lak cím nyil ván tar tás köz pon ti szer vét vagy az utol só is -
mert la kó- vagy tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes he lyi
szer vét” szö veg rész he lyé be a „pol gá rok sze mé lyi ada ta it
és lak cí mét nyil ván tar tó ha tó sá got” szö veg, 116.  § (2) be -
kez dés a) pont já ban a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi -
va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg, 116.  § (2) be kez dés c) pont já ban az „or szá gos
ha tás kö rû szerv” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti hi va tal”
szö veg, 116.  § (4) be kez dé sé ben az „az igaz ság ügym inisz -
ter hez” szö veg rész he lyé be az „a sza bály sér té si sza bá lyo -
zá sért fe le lõs mi nisz ter hez” szö veg, 116.  § (5)–(6) be kez -
dé sé ben az „az igaz ság ügym inisz ter” szö veg rész he lyé be
az „a sza bály sér té si sza bá lyo zá sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 134.  § (2) be kez dés e) pont já ban a „nö vény-egész ség -
ügyi és ta laj vé del mi ál lo más és az ál lat-egész ség ügyi és
élel mi szer-el len õr zõ ál lo más, va la mint a ha tó sá gi mi nõ -
ség-el len õr zõ szer ve ze tek” szö veg rész he lyé be a „ta laj vé -
del mi ha tó ság, az ál lat egész ség ügyi ha tó ság, va la mint az
élel mi szer biz ton sá gi szerv” szö veg, 134.  § (2) be kez dés
f) pont já ban a „fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „ha tó ság” 
szö veg, 140.  § (3) be kez dé sé ben a „bá nya ha tó ság” szö -
veg rész he lyé be a „bá nya fel ügye let” szö veg, a „mun ka -
biz ton sá gi és mun ka ügyi fel ügye lõ” szö veg rész he lyé be a
„mun ka vé del mi ha tó ság és a mun ka ügyi ha tó ság” szö veg,
147.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „ter mé szet vé del mi ha -
tó ság” szö veg rész he lyé be a „ter mé szet vé del mi ál lam igaz -
ga tá si szerv” szö veg, 147.  § (5) be kez dé sé ben a „nem ze ti
park igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be a „vé dett ter mé -
sze ti te rü le tek ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” 
szö veg, 155.  § (5) be kez dé sé ben az „a Sze ren cse já ték Fel -
ügye let és a fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség” szö veg rész
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he lyé be az „az ál la mi adó ha tó ság és a fo gyasz tó vé del mi
ha tó ság” szö veg, 164.  §-ában a „vám- és pénz ügy õr ség”
szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság” szö veg, 167.  § (1) be -
kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„sza bály sér té si sza bá lyo zá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
167.  § (2) be kez dé sé ben az „az igaz ság ügym inisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 167.  § (3) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, az „igaz ság ügym inisz ter rel” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg
lép.

15.  § (1) A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX.
tör vény 35.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„35.  § A jog sza bály ban ha tás kö rük be utalt sza bály sér té -
si ügyek ben a sza bály sér té si ha tó ság jog kö rét gya ko rol ják

a) a ha tár õr ség;
b) az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv;
c) a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság;
d) a bá nya fel ügye let;
e) a mun ka ügyi ha tó ság és a mun ka vé del mi ha tó ság;
f) a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság;
g) a vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet vé del mi ke ze -

lé sé ért fe le lõs szerv;
h) az ál lam i adó ha tó ság;
i) a köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a sza bály -
sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény 34.  § (2) be kez -
dé se, 38.  § (4) be kez dé se és 38.  § (5) be kez dés má so dik
mon da ta ha tá lyát vesz ti.

VI. Fejezet

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

Ku ta tás-fej lesz té sért és tech no ló gi ai in no vá ci ó ért
fe le lõs szerv

16.  § (1) A ku ta tás-fej lesz tés rõl és a tech no ló gi ai in no -
vá ci ó ról  szóló 2004. évi CXXXIV. tör vény 5.  § (2) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A kor mány za ti TTI stra té gi át a ku ta tás-fej lesz té sért 
és tech no ló gi ai in no vá ci ó ért fe le lõs mi nisz ter dol goz za ki
és ko or di nál ja an nak meg va ló sí tá sát.”

(2) A ku ta tás-fej lesz tés rõl és a tech no ló gi ai in no vá ci ó -
ról  szóló 2004. évi CXXXIV. tör vény 34.  §-a a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[34.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let -
ben sza bá lyoz za:]

„f) a ku ta tás-fej lesz té sért és tech no ló gi ai in no vá ci ó ért
fe le lõs szerv vagy szer vek ki je lö lé sét.”

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a ku ta tás-fej lesz tés rõl és a tech no ló gi ai in no vá ci ó ról 

 szóló 2004. évi CXXXIV. tör vény 6.  § (1) és (2) be kez dé -

sé ben a „Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal el nö -
ké vel” szö veg rész he lyé be a „ku ta tás-fej lesz té sért és tech -
no ló gi ai in no vá ci ó ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 15.  §
(4) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi -
va tal el nö ke” szö veg rész he lyé be a „ku ta tás-fej lesz té sért
és tech no ló gi ai in no vá ci ó ért fe le lõs szerv” szö veg,

b) a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga -
tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény 16.  § (3) be kez dés 
a) pont já ban a „Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal
el nö ke” szö veg rész he lyé be a „ku ta tás-fej lesz té sért és
tech no ló gi ai in no vá ci ó ért fe le lõs szerv ve ze tõ je” szö veg,

c) a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról  szóló
2003. évi XC. tör vény 8.  § (7) be kez dé sé ben, 10.  § (3) be -
kez dé sé ben és 11.  § (8) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Ku ta tá si 
és Tech no ló gi ai Hi va tal el nö ke” szö veg rész he lyé be a
„ku ta tás-fej lesz té sért és tech no ló gi ai in no vá ci ó ért fe le lõs
szerv” szö veg, 10.  § (3) be kez dé se d) pont já ban a „dönt”
szö veg rész he lyé be a „dön té si ja vas la tot ter jeszt a mi nisz -
ter elé” szö veg
lép.

17.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a ku ta tás-fej lesz tés rõl és a tech no ló gi ai in no vá ci ó ról 

 szóló 2004. évi CXXXIV. tör vény 5.  § (3) be kez dé sé ben
az „ , il let ve a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal”
szö veg rész,

b) a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról  szóló
2003. évi XC. tör vény 10.  § (2) be kez dé se
ha tá lyát vesz ti.

VII. Fejezet

AGRÁRIGAZGATÁS

A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról  szóló
1993. évi II. tör vény módosítása

18.  § A föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény 4/A.  § (1) be kez dé sé ben az „az ille té -
kes me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal (a továb -
biak ban: FM hi va tal)” szö veg rész he lyé be az „a me zõ gaz -
da sá gi igaz ga tá si szerv” szö veg, 4/A.  § (2) be kez dé sé ben,
4/B.  § (5)–(6) be kez dé sé ben, 9/A.  § (2) be kez dé sé ben,
9/B.  § (3) és (5) be kez dé sé ben, 9/C.  § (1), (3) és (5) be kez -
dé sé ben, 9/D.  § (1)–(4) be kez dé sé ben, 10.  § (1) és (2) be -
kez dé sé ben, 11/B.  § (2) be kez dé sé ben, 12/B.  § (1) és
(3) be kez dé sé ben, 12/C.  § (1) be kez dé sé ben, 13.  § (4) be -
kez dé sé ben az „az FM hi va tal” szö veg ré szek he lyé be az „a 
me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv” szö veg, 4/A.  § (3) be kez -
dés c) pont já ban, 9/A.  § (3) be kez dés b) pont já ban az „az
FM hi va talt” szö veg rész he lyé be az „a me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szer vet” szö veg, 4/B.  § (2) be kez dé sé ben az „az
FM hi va tal lal” szö veg rész he lyé be az „a me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szerv vel” szö veg, 5/B.  § (1) be kez dé sé ben az
„az ille té kes föld mû ve lés ügyi hi va tal hoz (a továb biak ban:
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FM hi va tal)” szö veg rész he lyé be az „a me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szerv hez” szö veg, 6.  § (2) be kez dé sé ben az „az
ille té kes me gyei FM hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a
me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv” szö veg, 7/A.  § (4) be kez -
dé sé ben, 9/A.  § (4) be kez dé sé ben az „az ille té kes FM hi -
va talt” szö veg rész he lyé be az „a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá -
si szer vet” szö veg, 7/A.  § (4) be kez dé sé ben az „Az FM hi -
va tal” szö veg rész he lyé be az „A me zõ gaz da sá gi igaz ga tá -
si szerv” szö veg, 8.  § (3) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro -
si) kár ren de zé si és kár pót lá si hi va tal nak (a továb biak ban:
hi va tal)” szö veg rész he lyé be a „kár pót lá si ha tó ság nak”
szö veg, 8.  § (3) be kez dés har ma dik mon da tá ban a „hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „kár pót lá si ha tó ság” szö veg,
9/B.  § (1) és (3) be kez dé sé ben. 9/D.  § (2) be kez dé sé ben az
„az FM hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az „a me zõ gaz da -
sá gi igaz ga tá si szerv hez” szö veg, 9/B.  § (2) és (6) be kez -
dé sé ben, 9/C.  § (7) be kez dé sé ben, 9/D.  § (2) be kez dé sé -
ben, 9/D.  § (3) be kez dé sé ben az „Az FM hi va tal” szö veg -
ré szek he lyé be az „A me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv”
szö veg, 9/C.  § (10) be kez dé sé ben az „az ille té kes FM hi -
va tal nál a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi -
va tal hoz cí mez ve” szö veg rész he lyé be az „a me zõ gaz da -
sá gi igaz ga tá si szerv hez” szö veg, 9/D.  § (2) be kez dé sé ben
a „Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet (a továb biak ban:
NFA)” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Föld alap kezelé -
séért fe le lõs szerv (a továb biak ban: föld alap ke ze lõ szerv)” 
szö veg, 9/D.  § (2) be kez dé sé ben az „Az NFA” szö veg ré -
szek he lyé be az „A föld alap ke ze lõ szerv” szö veg, 9/D.  §
(3) és (5) be kez dé sé ben, 12.  § (6) be kez dé sé ben az „az
NFA” szö veg ré szek he lyé be az „a föld alap ke ze lõ szerv”
szö veg, 9/D.  § (5) be kez dé sé ben az „az FM hi va ta li” szö -
veg rész he lyé be az „a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szer vi”
szö veg, 11.  § (5) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) föld -
mû ve lés ügyi hi va tal” szö veg rész he lyé be a „me zõ gaz da -
sá gi igaz ga tá si szerv” szö veg, 11.  § (6) be kez dé sé ben a
„föld mû ve lés ügyi hi va tal” szö veg rész he lyé be a „me zõ -
gaz da sá gi igaz ga tá si szerv” szö veg, 11/B.  § (2) be kez dé sé -
ben a „me gyei kár ren de zé si hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„kár pót lá si ha tó ság” szö veg, 11/B.  § (5) be kez dé sé ben a
„te rü le ti leg ille té kes FM hi va talt” szö veg rész he lyé be a
„me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szer vet” szö veg, 12.  § (3) be -
kez dé sé ben a „te rü le ti leg ille té kes köz úti igaz ga tó ság gal
és köz le ke dé si fel ügye let tel” szö veg rész he lyé be a „köz úti 
igaz ga tá sért fe le lõs szerv vel és a köz le ke dé si ha tó ság gal”
szö veg, 12.  § (3) be kez dé sé ben a „hi va tal lal” szö veg rész
he lyé be a „kár pót lá si ha tó ság gal” szö veg, 13.  § (3) be kez -
dé sé ben a „hi va tal nál” szö veg rész he lyé be a „kár pót lá si
ha tó ság nál” szö veg lép.

19.  § A föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény 7/A.  § (5) be kez dé sé ben az „az FVM
Költ ség ve té si Iro dá nak, va la mint” szö veg rész, 7/A.  §
(7) be kez dé se, 10.  § (1) be kez dé sé ben a „szak ha tó ság be -
vo ná sá val” szö veg rész, 11/A.  §-a, 12/F.  § (9) be kez dé sé -
ben a „ , va la mint az érin tett szak ha tó sá gok” szö veg rész,
13.  § (2) be kez dés b) pont ja ha tá lyát vesz ti.

A ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló
1997. évi XLI. tör vény mó do sí tá sa

20.  § (1) A ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi
XLI. tör vény 11.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A pá lyá za ti ki írást a ha lá sza ti ha tó ság írja ki, és
gon dos ko dik an nak a hely ben szo ká sos mó don, a szak -
lapokban, va la mint a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um
hi va ta los lap já ban tör té nõ köz zé té te lé rõl.”

(2) A ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi
XLI. tör vény 44.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„44.  § (1) A ha lá sza ti ha tó ság a víz mi nõ ség, ille tõ leg a
vízi élõ vi lág vé del me ér de ké ben hi va tal ból vagy a víz ügyi
ha tó ság, il let ve a fel ügye lõ ség kez de mé nye zé sé re a ha lá -
sza ti víz te rü le ten a ha lak ete té sét kor lá toz hat ja vagy idõ le -
ge sen meg tilt hat ja.”

(3) A ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi
XLI. tör vény 45.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„45.  § A ha lá szat tal össze füg gõ irá nyí tá si fel ada to kat a
hal gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter az érin tett mi nisz te -
rek kel együtt mû köd ve lát ja el.”

(4) A ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi
XLI. tör vény 48.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ i) pont tal
egé szül ki:

[A ha lá sza ti fel ügye lõ ha tó sá gi fel ada ta i nak el lá tá sa
so rán]

„i) en ge dé lye zi hal faj kül föld rõl szár ma zó egye de vagy
en nek to vább te nyész té sé bõl szár ma zó utód ja te le pí té sét.”

(5) A ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi
XLI. tör vény 56.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a ha lá sza ti
ha tó sá got vagy ha tó sá go kat ren de let ben je löl je ki.”

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ha lá szat -
ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi XLI. tör vény 2.  §
(3) be kez dé sé ben a „föld mû ve lés ügyi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „hal gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 19.  § (1) be kez dé sé ben az „az elsõ fokú” szö veg rész
he lyé be az „a” szö veg, 19.  § (3) be kez dé sé ben az „az
igény lõ la kó he lye sze rin ti elsõ fokú” szö veg rész he lyé be
az „a” szö veg, 21.  § (4) be kez dé sé ben az „a bí ró ság, ille tõ -
leg a hal vé del mi bír sá got ki sza bó ha lá sza ti ha tó ság kö te les 
az el kö ve tõ la kó he lye sze rint ille té kes” szö veg rész he lyé -
be az „és a bí ró ság kö te les a” szö veg, 26.  § (1) be kez dé sé -
ben az „az el sõ fo kú” szö veg rész he lyé be az „a” szö veg,
31.  § (1) be kez dé sé ben a „mi nisz ter ál la mi fel adat ként”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 33.  § (3) be kez -
dé sé ben a „mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „mi nisz -
ter” szö veg, 45.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben a „mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „hal gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 46.  § (1) be kez dé sé ben az „irá nyí tá si” szö veg -
rész he lyé be az „irá nyí tá si, szer ve zé si” szö veg, 48.  §
(1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben a „ha lá sza ti fel ügye lõ
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szer ve zé si fel adat kör ében” szö veg rész he lyé be a „ha lá sza -
ti ha tó ság” szö veg, 48.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben, 48.  §
(2) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben a „ha lá sza ti fel ügye lõ”
szö veg rész he lyé be a „ha lá sza ti ha tó ság” szö veg lép.

21.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ha lá -
szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi XLI. tör vény 6.  §
har ma dik mon da ta, 24.  § (5) és (6) be kez dé sé ben a „me -
gyei” szö veg rész, 36.  § (1) be kez dé sé ben a „te rü le ti leg
ille té kes” szö veg rész, 38.  § (3) be kez dé sé ben a „– ter mé -
sze ti és or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le ten a
fel ügye lõ ség, he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le ten
a jegy zõ, a fõ vá ros ban a fõ jegy zõ ter mé szet vé del mi szak -
ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val ki adott –” szö veg rész, 43.  §-a,
46.  § (1) be kez dés b), d)–f) pont ja, 46.  § (4) be kez dé se,
56.  § (1) be kez dés f) pont ja és i) pont já ban az „az elsõ fokú
ha lá sza ti ha tó ság ille té kességi te rü le tét,” szö veg rész ha tá -
lyát vesz ti.

A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi
Kamaráról  szóló 2000. évi LXXXIV. tör vény módosítása

22.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ma gyar 
Nö vény vé dõ Mér nö ki és Nö vény or vo si Ka ma rá ról  szóló
2000. évi LXXXIV. tör vény 2.  § (3) be kez dés c) pont já ban 
az „az ille té kes” szö veg rész he lyé be az „a” szö veg, 2.  §
(3) be kez dés d) és m) pont já ban az „az ille té kes” szö veg -
rész he lyé be az „a ha tás kör rel ren del ke zõ” szö veg, 2.  §
(3) be kez dés f) pont já ban a „te rü le ti leg ille té kes szak ha tó -
ság gal” szö veg rész he lyé be a „fel adat kör sze rint érin tett
ha tó ság gal” szö veg, 19.  § (9) be kez dé sé ben a „me gyei nö -
vény vé del mi szol gá la tok nak” szö veg rész he lyé be a „nö -
vény vé del mi szerv nek” szö veg, 29.  § (1) be kez dé sé ben a
„föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „nö vény vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 30.  § (3) be kez dé sé ben a „köz pon ti költ ség ve tés
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je ze -
té ben” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti költ ség ve tés ben”
szö veg lép.

23.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ma gyar 
Nö vény vé dõ Mér nö ki és Nö vény or vo si Ka ma rá ról  szóló
2000. évi LXXXIV. tör vény 13.  § (1) be kez dé sé ben az
„ , ezek or szá gos, te rü le ti vagy he lyi szer ve ze te i ben” szö -
veg rész ha tá lyát vesz ti.

A hegyközségekrõl  szóló
1994. évi CII. tör vény módosítása

24.  § A hegy köz sé gek rõl  szóló 1994. évi CII. tör vény
5.  § (5) be kez dé sé ben, 10.  § (2) be kez dé sé ben, 50.  § (1) be -
kez dé sé ben, 55/A.  § (2) be kez dé sé ben, 57.  § (1),
(3)–(4) be kez dé sé ben, 58.  § (1) be kez dé sé ben, 65.  §-ában
az „a föld mû ve lés ügyi” szö veg ré szek he lyé be az „az ag -

rár po li ti ká ért fe le lõs” szö veg, 17/A.  § (2) be kez dé sé ben az 
„az ille té kes me gyei föld mû ve lés ügyi hi va tal nak” szö veg -
rész he lyé be az „a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv nek”
szö veg, 34.  §-ában az „az ille té kes me gyei föld mû ve lés -
ügyi hi va tal és ál la mi ter mé szet vé del mi ha tó ság, va la mint
az Or szá gos Bor mi nõ sí tõ In té zet” szö veg rész he lyé be az
„a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv, a ter mé szet vé del mi
ha tó ság, a bo rá sza ti ha tó ság” szö veg, 36.  §-ában az „a
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um, az Or -
szá gos Bor mi nõ sí tõ In té zet, az Or szá gos Bor szak ér tõ Bi -
zott ság” szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter, a bo rá sza ti ha tó ság” szö veg, a „mi nisz té ri um”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 40.  § (5) be kez -
dé sé ben a „me gyei föld mû ve lés ügyi hi va tal nak” szö veg -
rész he lyé be a „me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv nek” szö -
veg, 55/A.  § (2) be kez dé sé ben, 65.  § a) pont já ban az „a
pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 57.  § (2) be kez dé sé -
ben az „A föld mû ve lés ügyi” szö veg ré szek he lyé be az „Az
ag rár po li ti ká ért fe le lõs” szö veg, a „me gyei föld mû ve lés -
ügyi hi va ta lok” szö veg rész he lyé be a „me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szerv” szö veg, 57.  § (3) be kez dé sé ben a „me -
gyei föld mû ve lés ügyi hi va tal” szö veg rész he lyé be a „me -
zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv” szö veg, 65.  § a) és d) pont -
já ban a „bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „he lyi
ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg lép.

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény módosítása

25.  § (1) A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról
 szóló 2004. évi XVIII. tör vény 3.  § (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz te rét a Kor mány ál tal ren de -
let ben ki je lölt szerv ve ze ti (a továb biak ban: ter mõ he lyi ka -
tasz tert ve ze tõ szerv). A ka tasz ter mó do sí tá sá ról  szóló ha tá -
ro za tot meg kell kül de ni az ille té kes hegy köz ség nek és a te le -
pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek is, aki azt hir det mény ként
köz zé te szi. A ter mõ he lyi ka tasz ter rend sze rét az ag rár po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter ren de let ben sza bá lyoz za.”

(2) A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 23.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A for ga lom ba ho za ta li en ge dély ké re lem hez csa tol -
ni kell a szár ma zá si bi zo nyít ványt. Szár ma zá si bi zo nyít -
vány hi á nyá ban vagy va lót lan ada tok fel tün te té se ese tén a
bo rá sza ti ha tó ság for ga lom ba ho za ta li en ge délyt nem ad.”

(3) A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 40.  § (6) be kez dés he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A bo rá sza ti ha tó ság el len õr zi az ül tet vény be ru há -
zá so kat és ül tet vény ki vá gá so kat.”
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(4) A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 57.  § (1) be kez dés m) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Fel ha tal ma zást kap a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter, hogy ren de let ben meg ál la pít sa]

„m) a vé dett ere de tû bo rok mi nõ sí té sé nek el já rá si sza bá -
lya it és az el já ró ha tó ság vagy ha tó sá gok ki je lö lé sét;”

(5) A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 57.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy

a) a ter mõ he lyi ka tasz tert ve ze tõ szer vet vagy szer ve ket,

b) a bo rá sza ti ha tó sá got vagy ha tó sá go kat,

ren de let ben je löl je ki.”

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a szõ lõ ter -
mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló 2004. évi XVIII.
tör vény 2.  § 5. pont já ban az „a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 2.  § 17. pont já ban az „az
Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ In té zet (a továb biak -
ban: OMMI)” szö veg rész he lyé be az „a nö vény ter mesz té si 
ha tó ság” szö veg, 2.  § 18. pont já ban, 40.  § (1) be kez dés
d) pont já ban, 43.  § (2) be kez dé sé ben az „az OMMI” szö -
veg ré szek he lyé be az „a nö vény ter mesz té si ha tó ság” szö -
veg, 3.  § (3) be kez dé sé ben a „mi nisz té ri um nak” szö veg -
rész he lyé be a „ter mõ he lyi ka tasz tert ve ze tõ szerv nek”
szö veg, a „mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „ter mõ he -
lyi ka tasz tert ve ze tõ szerv” szö veg, 5.  § (4) be kez dé sé ben
az „ál la mi el is me rés re az OMMI” szö veg rész he lyé be az
„a nö vény ter mesz té si ha tó ság” szö veg, 7.  § (1) be kez dé sé -
ben a „Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal Köz -
pon ti Hi va ta la (a továb biak ban: MVH Köz pon ti Hi va ta -
la)” szö veg rész he lyé be a „me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz -
té si tá mo ga tá si szerv” szö veg, 7.  § (2) be kez dé sé ben az „az 
ille té kes MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz” szö veg rész he lyé be 
az „a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv -
nek” szö veg, 7.  § (5) be kez dé sé ben az „Az MVH Köz pon ti 
Hi va ta la” szö veg rész he lyé be az „A me zõ gaz da sá gi és vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv” szö veg, az „a kör ze ti föld -
hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó -
ság nak” szö veg, az „az OM MI-nak is” szö veg rész he lyé be 
az „a nö vény ter mesz té si ha tó ság nak” szö veg, 8.  § (1) be -
kez dé sé ben a „s” szö veg rész he lyé be az „és” szö veg, 8.  §
(1) be kez dés b) pont já ban az „az MVH Köz pon ti Hi va ta lá -
nak” szö veg rész he lyé be az „a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv nek” szö veg, c) pont já ban a
„Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet nek” szö veg rész he -
lyé be a „föld mé ré si és tér in for ma ti kai ál lam igaz ga tá si
szerv nek” szö veg, 9.  §-ában az „az ille té kes nö -
vény-egész ség ügyi és ta laj vé del mi ál lo más” szö veg rész
he lyé be az „a ta laj vé del mi ha tó ság” szö veg, 10.  § (1) be -
kez dé sé ben, 43.  § (1) be kez dé sé ben az „az MVH Köz pon ti 
Hi va ta la” szö veg ré szek he lyé be az „a me zõ gaz da sá gi és
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv” szö veg, 11.  § (1) be kez -
dé sé ben az „az MVH” szö veg rész he lyé be az „a me zõ gaz -

da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv” szö veg, 11.  §
(4) be kez dé sé ben az „az MVH-nak” szö veg rész he lyé be
az „a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv -
nek” szö veg, 12.  §-ában a „Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si
In té zet” szö veg rész he lyé be a „föld mé ré si és tér in for ma ti -
kai ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 20.  § (1) be kez dé sé ben, 
21.  § (2) be kez dé sé ben, 24.  § (1) be kez dé sé ben, 24/A.  §
(1) be kez dé sé ben, 28.  §-ában, 29.  § (1)–(3) be kez dé sé ben,
40.  § (1) be kez dés c) pont já ban, 48.  § (1) be kez dé sé ben,
48.  § (3)–(4) be kez dé sé ben, 50.  § (4) be kez dé sé ben, 51.  §
(4) be kez dé sé ben, 53.  § (3) be kez dé sé ben az „az OBI” szö -
veg ré szek he lyé be az „a bo rá sza ti ha tó ság” szö veg, 21.  §
(2) be kez dé sé ben az „OBI-mi nõ sí tés” szö veg rész he lyé be
az „a bo rá sza ti ha tó ság mi nõ sí té se” szö veg, 24.  § (2) be -
kez dé sé ben az „az OBI-t” szö veg rész he lyé be az „a bo rá -
sza ti ha tó sá got” szö veg, 24/A.  § (1) be kez dé sé ben, 24/A.  § 
(6) be kez dé sé ben, 25.  § (3) be kez dé sé ben, 40.  § (5) be kez -
dé sé ben, 41.  § (1) be kez dé sé ben, 44.  § (1) és (3) be kez dé -
sé ben, 48.  § (2) és (7) be kez dé sé ben, 50.  § (2) be kez dé sé -
ben, 51.  § (1)–(2) be kez dé sé ben az „Az OBI” szö veg ré -
szek he lyé be az „A bo rá sza ti ha tó ság” szö veg, 24/A.  §
(4) be kez dé sé ben az „a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz -
té si Mi nisz té ri um fe je ze ten” szö veg rész he lyé be az „az ag -
rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um
költ ség ve té si fe je ze tén” szö veg, 24/A.  § (6) be kez dé sé -
ben, 25.  § (3) be kez dé sé ben az „az OBI-t” szö veg ré szek
he lyé be az „a bo rá sza ti ha tó sá got” szö veg, 25.  § (2) be kez -
dé sé ben, 32.  § (4) be kez dé sé ben az „az OBI-nak” szö veg -
ré szek he lyé be az „a bo rá sza ti ha tó ság nak” szö veg, 30.  §
(2) be kez dé sé ben az „az OBI-hoz” szö veg rész he lyé be az
„a bo rá sza ti ha tó ság nak” szö veg, 40.  § (1) be kez dés
b) pont já ban az „az MVH köz pon ti hi va ta la és ki ren delt sé -
gei” szö veg rész he lyé be az „a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv” szö veg, 41.  § (1) be kez dé sé ben
az „el len õr zõ ha tó ság kép vi se lõi” szö veg rész he lyé be az
„e tör vény ben fog lalt ha tó sá gi el len õr zé si fel ada tot el lá tó
sze mé lyek” szö veg, 40.  § (4) be kez dé sé ben az „Az MVH
Köz pon ti Hi va ta la” szö veg ré szek he lyé be az „A me zõ gaz -
da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv” szö veg, 43.  §
(1) be kez dé sé ben az „az OMMI kez de mé nye zi az MVH
Köz pon ti Hi va ta lá nál” szö veg rész he lyé be az „a nö vény -
ter mesz té si ha tó ság a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
tá mo ga tá si szerv nél kez de mé nye zi” szö veg, 43.  § (2) be -
kez dé sé ben az „az MVH Köz pon ti Hi va ta lát” szö veg rész
he lyé be az „a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga -
tá si szer vet” szö veg, 44.  § (2) be kez dé sé ben a „te rü le ti fel -
ügye lõ” szö veg rész he lyé be a „bo rá sza ti ha tó ság köz tiszt -
vi se lõ je” szö veg, 46.  § (1) be kez dé sé ben az „el len õr zõ ha -
tó ság te rü le ti fel ügye lõi” szö veg rész he lyé be az „e tör -
vény ben fog lalt ha tó sá gi el len õr zé si fel ada tot el lá tó sze -
mé lyek” szö veg, 48.  § (1) be kez dé sé ben az „adó ha tó sá -
got” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó sá got” szö veg,
48.  § (7) be kez dé sé ben az „a Ma gyar Köz löny ben” szö -
veg rész he lyé be a „köz zé te szi hon lap ján” szö veg, 49.  §
(1) be kez dé sé ben a „he lyi ön kor mány zat jegy zõ jé nél”
szö veg rész he lyé be a „ke res ke del mi ha tó ság nál” szö veg,
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49.  § (2) és (4) be kez dé sé ben a „jegy zõ” szö veg rész he lyé -
be a „ke res ke del mi ha tó ság” szö veg, 50.  § (1) be kez dé sé -
ben az „az OBI-nál” szö veg rész he lyé be az „a bo rá sza ti
ha tó ság nál” szö veg, 57.  § (1) be kez dé sé ben az „a föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si” szö veg rész he lyé be az „az
ag rár po li ti ká ért fe le lõs” szö veg, 57.  § (2) be kez dé sé ben az 
„a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg lép.

26.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a szõ lõ -
ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló 2004. évi
XVIII. tör vény 2.  § 26. pont já ban az „és a Bor Ere det vé -
del mi Bi zott sá gá nak fel ter jesz té se” szö veg rész, 7.  §
(1) be kez dés má so dik mon da ta, 7.  § (3)–(4) be kez dé se,
40.  § (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Az élelmiszerekrõl  szóló
2003. évi LXXXII. tör vény módosítása

27.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény a kö vet -
ke zõ 20/A.  §-sal egé szül ki:

„20/A.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let -
ben

a) je löl je ki az élel mi szer biz ton sá gi szer vet vagy szer -
ve ket,

b) je löl je ki a ma gyar Co dex mun ka szak mai irá nyí tá sát 
vég zõ szer vet és an nak mû kö dé si rend jét,

c) sza bá lyoz za a Ma gyar Élel mi szer könyv ki adá sá nak
rend jét.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az élel mi -
sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény 6.  § (1) be kez -
dé sé ben az „ille té kes me gyei (fõ vá ro si) ál lat-egész ség ügyi 
és élel mi szer-el len õr zõ ál lo más nak (a továb biak ban: ál lo -
más)” szö veg rész he lyé be az „élel mi szer biz ton sá gi szerv -
nek” szö veg, 8.  § (1) be kez dé sé ben az „a Föld mû ve lés ügyi 
és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um nál” szö veg rész he lyé be
az „az élel mi szer biz ton sá gi szerv nél” szö veg, 8.  § (2) be -
kez dé sé ben az „Or szá gos Élel mi szer biz ton sá gi és Táp lál -
ko zás tu do má nyi In té zet (a továb biak ban: OÉTI) szak vé le -
mé nye alap ján a Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal”
szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv szak vé le mé nye alap ján az élel mi szer biz ton sá gi
szerv” szö veg, 8/A.  §-ában az „OÉTI” szö veg rész he lyé be
az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 11.  §
(1) be kez dés a) pont já ban az „Or szá gos Élel mi szer vizs gá -
ló In té zet és az ál lo má sok” szö veg rész he lyé be az „élel mi -
szer biz ton sá gi szerv” szö veg, 11.  § (1) be kez dés d) pont já -
ban a „Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti Szol gá lat, a me -
gyei nö vény- és ta laj vé del mi szol gá la tok, va la mint a nö -
vény vé del mi igaz ga tás szer ve ze té nek ke re té ben mû kö dõ
Zöld ség-Gyü mölcs Mi nõ ség-el len õr zé si Szol gá lat” szö -
veg rész he lyé be a „nö vény vé del mi szerv” szö veg, 11.  §
(1) be kez dé sé ben a „lát ják el” szö veg rész he lyé be a „lát ja
el” szö veg, 12.  §-ában az „a Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi 

Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „az élel mi szer biz ton sá gi
szerv” szö veg, 13.  § (2) be kez dé sé ben az „élel mi szer-vál -
lal ko zás te lep he lye sze rint te rü le ti leg ille té kes me gyei
egész ség biz to sí tá si pénz tárt” szö veg rész he lyé be az
„egész ség biz to sí tá si szer vet” szö veg, 15.  § (1) be kez dé sé -
ben az „in té zet ese té ben az or szá gos tisz ti fõ or vos” szö veg -
rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ese -
té ben an nak” szö veg, 16.  § (2) be kez dé sé ben a „Co dex
Ali men ta ri us Ma gyar Nem ze ti Bi zott ság” szö veg rész he -
lyé be a „Kor mány ál tal ki je lölt szerv” szö veg, 19.  §
b) pont já ban az „a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „az élel mi szer biz -
ton sá gért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um”
szö veg, 19.  § fel ve ze tõ szö ve gé ben az „A föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter a Ma gyar Élel mi szer -
könyv Bi zott ság ja vas la ta alap ján” szö veg rész he lyé be az
„Az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
19.  § a) pont já ban az „– a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter, az egész ség ügyi mi nisz ter, va la mint az if jú sá gi, csa -
lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter egyet ér té -
sé vel –” szö veg rész he lyé be az „– a ke res ke de le mért fe le -
lõs mi nisz ter rel, az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel,
va la mint a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben –” szö veg, 20.  § (3) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé -
ben az „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, va la mint az if jú sá gi,
csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter rel”
szö veg rész he lyé be az „az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs
mi nisz ter, hogy az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel, va -
la mint a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg, 20.  § (3) be kez dés a) pont já ban a „gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „ke res ke de le -
mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 20.  § (3) be kez dés
e) pont já ban az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 20.  §
(4) be kez dé sé ben az „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 együt tes
ren de let ben, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel, va la -
mint az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi
mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az élel mi szer biz ton -
sá gért fe le lõs mi nisz ter, hogy az egész ség ügyért fe le lõs
mi nisz ter rel együt tes ren de let ben, a ke res ke de le mért fe le -
lõs mi nisz ter rel, va la mint a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter rel” szö veg, 20.  § (5) be kez dé sé ben az „a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter, hogy az if jú sá -
gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter, va -
la mint az egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter, hogy a fo -
gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter, va la mint az egész -
ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 20.  § (6) be kez dé sé -
ben az „a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter,
hogy az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi
mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az élel mi szer biz ton -
sá gért fe le lõs mi nisz ter, hogy a fo gyasz tó vé de le mért fe le -
lõs mi nisz ter rel” szö veg, 20.  § (8) be kez dé sé ben az
„egész ség ügyi mi nisz ter, hogy a föld mû ve lés ügyi és vi -
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dék fej lesz té si mi nisz ter rel, va la mint az if jú sá gi, csa lád -
ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter rel” szö veg -
rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy az
élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter rel, va la mint a fo -
gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 20.  §
(9) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi mi nisz ter, hogy a gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel, a föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel, va la mint az if jú sá gi, csa lád -
ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter rel” szö veg -
rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy a
ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter rel, az élel mi szer biz ton -
sá gért fe le lõs mi nisz ter rel, va la mint a fo gyasz tó vé de le -
mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 20.  § (10) és (11) be kez -
dé sé ben az „egész ség ügyi mi nisz ter, hogy a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be
az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy az élel mi szer -
biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 20.  § (12) be -
kez dé sé ben a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, hogy
az egész ség ügyi mi nisz ter rel, a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter rel, va la mint az if jú sá gi, csa lád ügyi,
szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter rel” szö veg rész he -
lyé be a „ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter, hogy az egész -
ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel, az élel mi szer biz ton sá gért
fe le lõs mi nisz ter rel, va la mint a fo gyasz tó vé de le mért fe le -
lõs mi nisz ter rel” szö veg, 20.  § (13) be kez dé sé ben a „gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, hogy a föld mû ve lés ügyi
és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „ke -
res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter, hogy az élel mi szer biz ton -
sá gért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 20.  § (14) be kez dé sé -
ben az „egész ség ügyi mi nisz ter, hogy a föld mû ve lés ügyi
és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel, va la mint a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „egész -
ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy az élel mi szer biz ton sá -
gért fe le lõs mi nisz ter rel, va la mint a ke res ke de le mért fe le -
lõs mi nisz ter rel” szö veg lép.

28.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az élel -
mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény 16.  § (3) és
(4) be kez dé se, 18.  §-a ha tá lyát vesz ti.

A növényfajták állami elismerésérõl,
valamint a szaporítóanyagok elõállításáról

és forgalomba hozataláról  szóló
2003. évi LII. tör vény módosítása

29.  § (1) A nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint
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 23.  § (1) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A nö vény ter mesz té si ha tó ság
a) nyil ván tar tást ve zet a nö vény faj ták ál la mi el is me rés -

re tör té nõ be je len té sé rõl;
b) el vég zi vagy el vé gez te ti az ál la mi el is me rés re be je -

len tett nö vény faj ták faj ta vizs gá la tát, il let ve a nö vény faj -
ta-ol ta lom ra be je len tett nö vény faj ták kí sér le ti vizs gá la tát;

c) el lát ja a Faj ta mi nõ sí tõ Bi zott ság tit kár sá gi fel ada ta it;
d) elõ ter jesz tést ké szít a Faj ta mi nõ sí tõ Bi zott ság ré szé -

re a nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé re, an nak meg hosszab -
bí tá sá ra, il let ve vissza vo ná sá ra;

e) a Faj ta mi nõ sí tõ Bi zott ság ál lás fog la lá sa sze rint ki ad ja a 
nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, an nak meg hosszab bí tá sá -
ról, il let ve vissza vo ná sá ról  szóló ha tá ro za to kat;

f) ve ze ti és köz zé te szi a Nem ze ti Faj ta jegy zé ket, a Le -
író Faj ta jegy zé ket, to váb bá a Szál lí tói Faj ta jegy zé ket;

g) be jegy zi az új faj ta fenn tar tó kat;
h) mi nõ sí ti a sza po rí tó anya go kat és a törzs ül tet vé nye ket;
i) en ge dé lye zi:
ia) az ál la mi el is me rés re be je len tett nö vény faj ták egye -

di sza po rí tá sát,
ib) a sza po rí tó anyag sza po rí tá si zárt kör ze tek ki ala kí tá sát,
ic) a sza po rí tó anyag té te lek át ru há zott jog kör ben tör té -

nõ mi nõ sí té sét,
id) a fém zá rolt sza po rí tó anyag té te lek ki sze re lé sét,
ie) a törzs ül tet vé nyek lé te sí té sét, meg szün te té sét,
if) a fa is ko la és pa lán ta ne ve lõ üzem lé te sí té sét;
j) en ge dé lyez he ti a 15.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -

nak meg nem fe le lõ sza po rí tó anyag ese ti fel hasz ná lá sát;
k) el len õr zi:
ka) a nö vény faj ták faj ta fenn tar tá sá nak ered mé nyes sé gét,
kb) a sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sát, fel dol go zá sát, for -

ga lom ba ho za ta lát, fel hasz ná lá sát,
kc) az át ru há zott jog kör ben vég zett sza po rí tó anyag-té -

tel mi nõ sí tést,
kd) a zárt kör zet ben az elõ írt kor lá to zá sok be tar tá sát;
l) ki szab ja a mi nõ ség vé del mi bír sá got.”

(2) A nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint 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 30.  § (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
a) sza bá lyoz za a mi nõ ség vé del mi bír ság mér té két és

ki sza bá sá nak rend jét és
b) je löl je ki a nö vény ter mesz té si ha tó sá got vagy ha tó -

sá go kat.”

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a nö vény -
faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint 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 2.  § 9. pont já ban a „ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó 
in té zet nél (a továb biak ban: mi nõ sí tõ in té zet)” szö veg rész
he lyé be a „fel ada to kat el lá tó ha tó ság nál (a továb biak ban:
nö vény ter mesz té si ha tó ság)” szö veg, 2.  § 25. pont já ban,
3.  § (2) be kez dé sé ben, 8.  §-ában, 9.  § (1) és (2) be kez dé sé -
ben, 10.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 11.  § (1) be kez dé sé ben,
12.  § (1), (3) és (4) be kez dé sé ben, 14.  § (1) és (3) be kez dé -
sé ben, 18.  § (4) be kez dé sé ben, 19.  § (2) be kez dé sé ben,
20.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 23.  § (2) be kez dés fel ve ze tõ
szö ve gé ben és a) pont já ban, 23.  § (3) be kez dé sé ben, 24.  §
b) pont já ban, 26.  § (2) be kez dé sé ben, 27.  §-ában, 28.  § (1)
és (3) be kez dé sé ben a „mi nõ sí tõ in té zet” szö veg ré szek he -
lyé be a „nö vény ter mesz té si ha tó ság” szö veg, 7.  § (1) be -
kez dé sé ben, 14.  § (3) be kez dé sé ben a „mi nõ sí tõ in té zet -
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hez” szö veg rész he lyé be a „nö vény ter mesz té si ha tó ság -
hoz” szö veg, 7.  § (5) be kez dé sé ben az „a Föld mû ve lés ügyi 
és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um mal (a továb biak ban: mi -
nisz té ri um) vagy a mi nõ sí tõ in té zet tel” szö veg rész he lyé -
be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té ri um mal (a továb biak ban: mi nisz té ri um) vagy a
nö vény ter mesz té si ha tó ság gal” szö veg, 12.  § (2) be kez dé -
sé ben, 19.  § (1) be kez dé sé ben a „mi nõ sí tõ in té zet nek” szö -
veg rész he lyé be a „nö vény ter mesz té si ha tó ság nak” szö -
veg, 18.  § (3) be kez dé sé ben a „mi nisz té ri um nak” szö veg -
rész he lyé be a „nö vény ter mesz té si ha tó ság nak” szö veg,
15.  § (2) be kez dé sé ben, 18.  § (3) be kez dé sé ben a „mi nisz -
té ri um” szö veg ré szek he lyé be a „nö vény ter mesz té si ha tó -
ság” szö veg, 22.  § fel ve ze tõ szö ve gé ben a „mi nisz té ri um”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 28.  § (3) be kez -
dé sé ben a „mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „mi nisz -
ter” szö veg lép.

30.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a nö -
vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint 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 22.  § b)–e) pont ja ha tá lyát vesz ti.

A takarmányok elõállításáról,
forgalomba hozataláról és felhasználásáról  szóló

 2001. évi CXIX. tör vény módosítása

31.  § (1) A ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho -
za ta lá ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör -
vény 11.  §-át meg elõ zõ al cím és 11.  §-a he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„A miniszter és a takarmányozási hatóság feladatai

11.  § (1) A mi nisz ter
a) ki ne ve zi a ta kar mány-ada lék anya gok és az ál la tok

fe hér je el lá tá sá nak ja ví tá sá ra hasz nál ha tó ter mék kö zös sé -
gi en ge dé lye zé si és nyil ván tar tá si el já rá sá nak nem ze ti re -
fe ren sét,

b) ki je lö li a ta kar mány-el len õr zés kü lön jog sza bály
sze rin ti au di tá lá sát vég zõ sze mé lye ket, il let ve szer ve ze tet,

c) irá nyít ja a ta kar má nyok kal és a lé te sít mé nyek kel
kap cso la tos en ge dé lye zé si, nyil ván tar tá si, el len õr zé si és
vizs gá la ti fel ada tok vég re haj tá sát,

d) elõ se gí ti az új ta kar mány vizs gá la ti mód sze rek ho no -
sí tá sát és ha zai el ter jesz té sét,

e) gon dos ko dik az en ge dé lye zé si, nyil ván tar tás ba vé te -
li, el len õr zé si és ta kar mány vizs gá la ti stra té gia fo lya ma tos
fej lesz té sé rõl.

(2) A ta kar má nyo zá si ha tó ság
a) ki je lö li a ha tó sá gi el len õr zé sek so rán vett ta kar -

mány min ták vizs gá la ta it vég zõ la bo ra tó ri u mo kat, és ezek
jegy zé két hon lap ján köz zé te szi,

b) mi nõ sí ti, en ge dé lye zi, nyil ván tart ja, va la mint el len -
õr zi az or szág ban mû kö dõ ta kar mány vizs gá ló la bo ra tó ri u -
mo kat, va la mint azok vizs gá la ta it,

c) mû köd te ti a ta kar mány vizs gá la tok nem ze ti re fe ren -
cia la bo ra tó ri u mát és el lát ja an nak kü lön jog sza bály ban
fog lalt fel ada ta it,

d) részt vesz a ta kar mány vizs gá la ti mód sze rek ki ala kí -
tá sá ban és fej lesz té sé ben,

e) vé le mé nye zi a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok nem zet kö -
zi szab vá nya it, ér vé nye sí ti a vizs gá la ti mód sze re ket, gon -
dos ko dik az át vett vizs gá la ti mód sze rek ha zai el ter jesz té -
sé rõl,

f) nyil ván tart ja az or szág ban mû kö dõ lé te sít mé nye ket,
va la mint az Eu ró pai Unió tag ál la ma in kí vü li or szág ban
mû kö dõ, az Eu ró pai Uni ó ba ta kar mányt im por tá ló ta kar -
mány-elõ ál lí tó üze mek Ma gyar or szá gon be jegy zett kép vi -
se lõ it,

g) ki je lö li és el len õr zi a nyil ván tar tás ba vé tel re kö te le -
zett ta kar mány-elõ ál lí tó üze mek nyil ván tar tás ba vé te lé hez 
szük sé ges vizs gá la tok el vég zé sé re jo go sult gaz dál ko dó
szer ve ze te ket,

h) vég zi az el len õr zé sek so rán vett min ták vizs gá la ti
ered mé nye i nek or szá gos ér té ke lé sét a ta kar mány-biz ton -
ság és -mi nõ ség vo nat ko zá sá ban,

i) a ha tó sá gi ta kar mány-el len õr zés ta pasz ta la ta i ról és
hely ze té rõl fo lya ma to san tá jé koz tat ja a mi nisz tert, el ké -
szí ti és a mi nisz ter nek meg kül di a ha tó sá gi ta kar mány-el -
len õr zés éves ta pasz ta la ta i ról  szóló je len tést,

j) gon dos ko dik a ha tó sá gi szak em be rek kép zé sé rõl,
k) az Eu ró pai Unió élel mi sze rek re és ta kar má nyok ra

vo nat ko zó gyors-vész jel zõ rend sze rén ke resz tül Ma gyar -
or szág ra ér ke zõ be je len tés alap ján, to váb bá a Ma gyar or -
szá gon ész lelt ve szély hely zet ese tén meg te szi a szük sé ges
in téz ke dé se ket.

(3) A ta kar má nyo zá si ha tó ság en ge dé lye zi
a) a ta kar mány-elõ ál lí tó üze me ket,
b) ese ti jel leg gel az új ta kar má nyok elõ ál lí tá sát, fel -

hasz ná lá sát és be ho za ta lát.
(4) A ta kar má nyo zá si ha tó ság el len õr zi
a) a gyógy sze res ta kar mányt vizs gá ló la bo ra tó ri u mo -

kat, az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek vizs gá la ta vo nat ko -
zá sá ban,

b) a lé te sít mé nye ket, azok mû kö dé si en ge dé lyé ben
fog lal tak be tar tá sát,

c) a ta kar má nyok elõ ál lí tá sát, tá ro lá sát, for ga lom ba ho -
za ta lát, fel hasz ná lá sát és szál lí tá sát,

d) a ta kar mány-hi gi é ni ai elõ írások be tar tá sát, a ta kar -
má nyok biz ton sá gát, össze té te lét, ga ran tált bel tar tal mát,
mik ro bi o ló gi ai ál la po tát, til tott anya gok tól való men tes sé -
gét, nem kí vá na tos anyag tar tal má nak mér té két, cso ma go -
lá sát, je lö lé sét,

e) a ta kar má nyok ra vo nat ko zó nyil ván tar tá so kat, do ku -
men tá ci ó kat,

f) a ta kar má nyok ex port ját, ille té kességi te rü le tén való
át szál lí tá sát és im port ját a vámelõ írások figye lembe -
vételével,

g) a for ga lom ba ho zott és im por tált szá las- és tö meg ta -
kar má nyok til tott anya gok tól való men tes sé gét, va la mint a 
nem kí vá na tos anyag tar tal má nak mér té két,
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h) a ta kar mány-elõ ál lí tó üze mek ben be ve ze tett
HACCP rend sze re ket.

(5) A ta kar má nyo zá si ha tó ság a vizs gá la tok so rán
a) a vizs gá la tok cél já ra té rí tés men te sen min tát ve het,
b) be lép het a lé te sít mé nyek te rü le té re, a ta kar má nyok ra 

vo nat ko zó nyil ván tar tá so kat, do ku men tá ci ót el len õriz he ti, 
és azok ról – az üze mi, il let ve üz le ti ti tok vé del mé re vo nat -
ko zó sza bá lyok be tar tá sá val – má so la tot ké szít het.

(6) E tör vény ren del ke zé sei nem érin tik a pi ac fel ügye le -
ti te vé keny ség re vo nat ko zó ha tó sá gi fel ada tok kü lön jog -
sza bály sze rin ti el lá tá sát.”

(2) A ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá -
ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény
14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„14.  § A ta kar má nyo zá si ha tó ság
a) a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint a laborató -

riumok mû kö dé si en ge dé lyét fel té tel hez köti, mó do sít ja,
fel füg gesz ti, kor lá toz za, il let ve vissza von ja,

b) a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint az új ta kar -
mány ese ti en ge dé lyét fel füg gesz ti, újabb fel té tel hez köti,
mó do sít ja, il let ve vissza von ja,

c) a ta kar mány-elõ ál lí tó üze mek mû kö dé si en ge dé lyét
fel té tel hez köt he ti, mó do sít hat ja, fel füg geszt he ti, il let ve
vissza von hat ja,

d) a ta kar mányt ete tés re al kal mat lan nak nyil vá nít hat ja,
a ta kar mány elõ ál lí tá sát, tá ro lá sát, for gal ma zá sát, fel hasz -
ná lá sát, szál lí tá sát, ex port ját, im port ját, ille té kességi te rü -
le tén való át szál lí tá sát fel té tel hez köt he ti, kor lá toz hat ja,
fel füg geszt he ti és meg tilt hat ja, a kör nye zet vé del mi és vám 
elõ írások figye lembe véte lével el ren del he ti meg sem mi sí -
té sét,

e) a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint csök kent he ti 
a ta kar mány ér té két, fel hasz ná lá sát fel té tel hez köt he ti, il -
let ve mó do sít hat ja, ha a ta kar mány össze te või és bel tar tal -
mi ér té kei a meg en ge dett nél na gyobb mér ték ben tér nek el
a gyárt mány lap ban, il let ve a je lö lé sen vagy a kí sé rõ ok má -
nyon fel tün te tett ér té kek tõl vagy a ta kar mány más mó don
mi nõ sé gé ben ká ro sult,

f) meg ha tá roz hat ja a meg en ge dett ha tár ér ték nél több
nem kí vá na tos anya got tar tal ma zó ta kar mány fel hasz ná lá -
sá nak fel té te le it, el len õr zi azok be tar tá sát, és er rõl tá jé koz -
tat ja a Szol gá lat ille té kes in té ze tét,

g) meg tilt ja a til tott anya got tar tal ma zó ta kar mány elõ -
ál lí tá sát, for ga lom ba ho za ta lát, fel hasz ná lá sát, ex port ját,
im port ját, ille té kességi te rü le tén való át szál lí tá sát,

h) meg tilt ja az ál la tok egész sé gét köz vet le nül, il let ve
az em ber egész sé gét köz vet ve ve szé lyez te tõ ta kar mány
elõ ál lí tá sát, for ga lom ba ho za ta lát, fel hasz ná lá sát, ex port -
ját, im port ját, ille té kességi te rü le tén való át szál lí tá sát, il -
let ve az ilyen ta kar mány fel hasz ná lá sa ese tén azon nal ér te -
sí ti az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szer vet,

i) meg tilt hat ja a nem meg fe le lõ cso ma go ló esz köz és
szál lí tó esz köz hasz ná la tát,

j) meg tilt hat ja a je lö lé si elõ írásoktól el té rõ ta kar mány
for ga lom ba ho za ta lát, il let ve fel hasz ná lá sát,

k) sza bály sér té si el já rást kez de mé nyez het.”

(3) A ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá -
ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény
18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„18.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy
a) a ta kar má nyo zá si ha tó ság vagy ha tó sá gok ki je lö lé sét,
b) a Kó dex ki adá sá nak rend jét

ren de let ben sza bá lyoz za.
(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben

sza bá lyoz za
a) a ta kar mány-elõ ál lí tó üzem mû kö dé si en ge dé lye

meg szer zé sé nek és a lé te sít mé nyek nyil ván tar tás ba vé te lé -
nek fel té te le it és rend jét,

b) a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá nak, tá ro lá sá nak, for ga -
lom ba ho za ta lá nak, fel hasz ná lá sá nak, cso ma go lá sá nak,
je lö lé sé nek, il let ve vizs gá la tá nak fel té te le it,

c) az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben 
a meg en ge dett nél több nem kí vá na tos anya got tar tal ma zó
ta kar mány fel hasz ná lá sá nak fel té te le it és rend jét,

d) a meg en ge dett nél na gyobb mér ték ben a gyárt mány -
lap ban, il let ve a je lö lé sen vagy a kí sé rõ ok má nyon fel tün -
te tett ér té kek tõl el té rõ vagy a mi nõ sé gé ben ká ro sult ta kar -
mány fel hasz ná lá sá nak fel té te le it és rend jét, il let ve az ér -
ték csök ken tés ki szá mí tá sá nak mód ját, mér té két és össze -
gé nek fel hasz ná lá sát,

e) az új ta kar má nyok en ge dé lye zé sé nek és nyil ván tar -
tás ba vé te lé nek, a nem en ge dé lye zett és nyil ván tar tás ba
nem vett ta kar má nyok elõ ál lí tá sa, fel hasz ná lá sa és be ho -
za ta la ese ti jel le gû en ge dé lye zé sé nek, az en ge dé lyek fel té -
tel hez kö té sé nek, mó do sí tá sá nak, fel füg gesz té sé nek és
meg szün te té sé nek, va la mint a ta kar mány-alap anya gok,
-ada lék anya gok és elõ ke ve ré kek la bo ra tó ri u mi vizsgála -
tainak fel té te le it és rend jét,

f) a la bo ra tó ri u mok ta kar mány vizs gá la tá ra vo nat ko zó
en ge dély ki adá sá nak fel té te le it és rend jét,

g) az Eu ró pai Unió ta kar má nyo zá si bi zott sá ga i nak
mun ká já ban részt vevõ ma gyar ta gok ki ne ve zé sét,

h) a nem ze ti re fe rens ki ne ve zé sét, fel ada ta it, mû kö dé -
sé nek fel té te le it, il let ve a ta kar má nyo zá si ha tó ság fel ada -
ta it az Eu ró pai Unió ta kar mány en ge dé lye zé si és -nyil ván -
tar tá si el já rá sá ban,

i) a ta kar mány-el len õr zés, a ta kar mány vizs gá la tok el -
len õr zé sé nek és a szük sé ges in téz ke dé sek nek a rend jét,
va la mint a min ta vé tel mód ját,

j) a ta kar mány-el len õr zés in for má ci ós rend sze ré nek
mû köd te té sét,

k) a vizs gált min tá val azo nos té telt ké pe zõ ta kar mány
fo gal mát, va la mint a mi nõ ség vé del mi bír ság ki szá mí tá sá -
nak mód ját és mér té két,

l) a Kó dex kö te le zõ elõ írásait,
m) a kül gaz da sá gi kap cso la to kért fe le lõs mi nisz ter rel

egyet ér tés ben a ta kar má nyok ex port já nak, im port já nak,
or szá gon való át szál lí tá sá nak fel té te le it,

n) az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben a ta kar má nyo zá si ha tó sá gok ál tal vég zett en ge dé lye -
zé si, nyil ván tar tás ba vé te li és el len õr zé si vizs gá la tok dí -
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jait, va la mint az en ge dé lye zé si és nyil ván tar tás ba vé te li el -
já rás dí ját,

o) az au di tá lás sze mé lyi, tár gyi fel té te le it és rend jét,
p) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben a 

ta kar má nyok ex port já nak, im port já nak, or szá gon való át -
szál lí tá sá nak el len õr zé sét.”

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ta kar má -
nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá ról és fel hasz ná lá -
sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény 4.  § (1) be kez dé sé ben
az „– az ÁOGYTI és az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti -
or vo si Szol gá lat (a továb biak ban: Szol gá lat) ille té kes in té -
ze té nek szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa alap ján – az Ál lo más”
szö veg rész he lyé be az „a ta kar má nyo zá si ha tó ság” szö -
veg, 4.  § (2) be kez dé sé ben az „Az Ál lo más” szö veg rész
he lyé be az „A ta kar má nyo zá si ha tó ság” szö veg, 6.  §
(2) be kez dé sé ben, 16.  § (1) és (4) be kez dé sé ben az „az Ál -
lo más” szö veg rész he lyé be az „a ta kar má nyo zá si ha tó ság” 
szö veg, 8.  §-ában az „az OMMI” szö veg rész he lyé be az „a
ta kar má nyo zá si ha tó ság” szö veg, 10.  § (3) be kez dé sé ben
az „A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si” szö veg rész he -
lyé be az „Az élel mi szer-biz ton sá gért fe le lõs” szö veg,
10.  § (3) be kez dé sé ben a „jegy zé két a mi nisz té rium” szö -
veg rész he lyé be a „jegy zé két az ál ta la ve ze tett minisz -
térium” szö veg, 16.  § (4) be kez dé sé ben a „mi nisz té rium”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg lép.

32.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ta kar -
má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá ról és fel hasz -
ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény 3.  §-át meg elõ zõ
al cím és 3.  §-a, 4.  § (2) be kez dé sé ben az „ , és er rõl az
ÁOGY TI-t tá jé koz tat ja” szö veg rész, 8.  § má so dik mon da -
ta, 10/A.  §-át meg elõ zõ al cím és 10/A.  §-a, 12.  §-a, 15.  §-a
ha tá lyát vesz ti.

A vad védelmérõl,
a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról  szóló

1996. évi LV. tör vény módosítása

33.  § (1) A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la -
mint a va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény 27.  §
(3) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[(3) A va dá sza ti jog (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ha -
szon bér be adá sa ese tén:]

„b) a va dá sza ti ha tó ság nak az az ügy in té zõ je, aki az
érin tett tu laj do nos, il let ve tu laj do no sok kö zös sé ge tör -
vényes kép vi se lõ je ként a ha szon bér le ti szer zõ dést meg kö -
töt te, a va dá sza ti ha tó ság ál tal pá lyá zat alap ján ki vá lasz tott 
ha szon bér lõ, il let ve va dá szat ra jo go sult ügyé ben nem gya -
ko rol hat ha tó sá gi jog kört,”

(2) A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a
va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény 91.  §-a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„91.  § Vad, vad hús fel vá sár lá sa kor, fel dol go zá sa kor,
for ga lom ba ho za ta la kor a be szer zé si for rás ról a mi nisz ter

ál tal ren de let ben elõ írt mó don nap ra kész nyil ván tar tást
kell ve zet ni. A nyil ván tar tás ve ze té sét a va dá sza ti, az ál -
lat-egész ség ügyi, va la mint az egész ség ügyi ál lam igaz ga -
tá si szerv jo go sult el len õriz ni.”

(3) A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a
va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény 100.  § (1) be kez -
dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[(1) Fel ha tal ma zást kap a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter
arra, hogy]

„c) a va dász vizs ga rész le tes tar tal mi fel té te le it és a vizs -
ga sza bály za tot”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(4) A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a
va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény 100.  § (2) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy a va dá -
sza ti ha tó sá got vagy ha tó sá go kat ren de let ben je löl je ki.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a vad vé -
del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a va dá szat ról
 szóló 1996. évi LV. tör vény 1.  § (2) be kez dé sé ben a „föld -
mû ve lés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „vad gaz dál -
ko dá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 11.  § (4) be kez dé sé ben 
a „Hon vé del mi Mi nisz té ri um (a továb biak ban: HM)” szö -
veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 11.  § (4) be kez dé sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 21.  § (2) be kez dé sé ben a „mi nisz té ri um – a Kör nye -
zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um mal egyet ér tés ben –”
szö veg rész he lyé be a „va dá sza ti ha tó ság” szö veg, 22.  §
(3) be kez dé sé ben a „mi nisz té ri um – ter mé szet vé de lem
alatt álló te rü let ese té ben a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um mal, a HM ke ze lé sé ben, il let ve hasz ná la tá -
ban levõ te rü let ese té ben a Hon vé del mi Mi nisz té ri um mal
egyet ér tés ben –” szö veg rész he lyé be a „va dá sza ti ha tó -
ság” szö veg, 54.  § (2) be kez dé sé ben, 69.  § (5) be kez dé sé -
ben a „HM” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 22.  § (3) be kez dé sé ben a „miniszté -
riumnak” szö veg rész he lyé be a „va dá sza ti ha tó ság nak”
szö veg, 22.  § (6) be kez dé sé ben a „mi nisz té ri um – a va dá -
sza ti, az er dé sze ti, va la mint az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság
út ján –” szö veg rész he lyé be a „va dá sza ti ha tó ság” szö veg,
24.  § (2) be kez dé sé ben a „– vé dett ter mé sze ti te rü let ese té -
ben a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um mal
egyet ér tés ben – a mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „a
va dá sza ti ha tó ság” szö veg, 24.  § (3) be kez dé sé ben a „mi -
nisz té ri um a va dá sza ti, az er dé sze ti, va la mint az ál lat -
egész ség ügyi ha tó ság út ján – a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té ri um a ter mé szet vé del mi ha tó ság út ján –”
szö veg rész he lyé be a „va dá sza ti ha tó ság” szö veg, 33.  §
(2) be kez dé sé ben a „mi nisz té ri um – a Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Mi nisz té ri um mal egyet ér tés ben –” szö veg rész
he lyé be a „va dá sza ti ha tó ság” szö veg, 35.  § (2) be kez dé sé -
ben a) pont já ban a „nép egész ség ügyi” szö veg rész he lyé be
az „az egész ség ügyi” szö veg, 35.  § (2) be kez dés b) pont já -
ban az „az ille té kes nö vény vé del mi, va la mint nép egész -
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ség ügyi” szö veg rész he lyé be az „a nö vény vé del mi, va la -
mint az egész ség ügyi” szö veg, 41.  § (3) be kez dé sé ben a
„mi nisz ter köz vet le nül, il let ve az érin tett va dá sza ti és er -
dé sze ti ha tó sá gok út ján” szö veg rész he lyé be a „va dá sza ti
ha tó ság és az er dé sze ti ha tó ság” szö veg, 42.  § (2) be kez dé -
sé ben a „Föld mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um (a továb biak ban:
mi nisz té ri um) hi va ta los lap já ban” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um (a továb biak ban:
mi nisz té ri um) hon lap ján” szö veg, 54.  § (1) be kez dés
c) pont já ban, 65.  § (1) be kez dés a) pont já ban és 89.  §
(1) be kez dés h) pont já ban az „az ille té kes” szö veg rész he -
lyé be az „a ha tás kör rel ren del ke zõ” szö veg, 66.  § (3) be -
kez dé sé ben a „mi nisz ter ál la pít ja meg” szö veg rész he lyé -
be a „mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg” szö veg, 74.  §
(6) be kez dés má so dik mon da tá ban a „mi nisz té ri um” szö -
veg rész he lyé be a „va dá sza ti ha tó ság” szö veg, 86.  §
(2) be kez dé sé ben a „fel ügye lõk” szö veg rész he lyé be a
„ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó sze mé lyek” szö veg, 89.  §
(1) be kez dé sé ben a „ha tó ság al kal ma zá sá ban álló va dá sza -
ti fel ügye lõ” szö veg rész he lyé be a „ha tó sá gi fel ada to kat
el lá tó sze mély” szö veg, 89.  § (2) be kez dé sé ben a „mi nisz -
ter ál tal meg ál la pí tott szám lá ra” szö veg rész he lyé be a „va -
dá sza ti ha tó ság szám lá já ra” szö veg, 92.  § fel ve ze tõ szö ve -
gé ben a „fel ügye lõ sé gek” szö veg ré szek he lyé be a „ha tó -
ság” szö veg, 92.  § fel ve ze tõ szö ve gé ben az „út ján lát el”
szö veg rész he lyé be az „út ján lát ja el” szö veg, 92.  § a) és
c) pont já ban a „ve zet nek” szö veg rész he lyé be a „ve zet”
szö veg, 92.  § b) pont já ban a „gon dos kod nak” szö veg rész
he lyé be a „gon dos ko dik” szö veg, 92.  § d) pont já ban a
„gyûj te nek, il let ve szol gál tat nak” szö veg rész he lyé be a
„gyûjt, il let ve szol gál tat” szö veg, 92.  § e) pont já ban az
„össze ál lít ják és köz zét eszik” szö veg rész he lyé be az
„össze ál lít ja és köz zé te szi” szö veg, 92.  § f) pont já ban az
„el lát ják” szö veg rész he lyé be az „el lát ja” szö veg, 99.  §
(1) be kez dé sé ben az „az ille té kes va dá sza ti ha tó ság nál”
szö veg rész he lyé be az „a va dá sza ti ha tó ság nál” szö veg,
100.  § (1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben a „föld mû ve lés -
ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „vad gaz dál ko dá sért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 100.  § (1) be kez dés b) pont já -
ban a „sza bá lyo kat” szö veg rész he lyé be a „sza bá lyo kat,”
szö veg lép.

34.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a vad vé -
del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a va dá szat ról
 szóló 1996. évi LV. tör vény 18.  § (2) be kez dé sé ben az
„ , az er dõt érin tõ rész vo nat ko zá sá ban az er dé sze ti ha tó -
ság, vé dett ter mé sze ti te rü le tet érin tõ rész vo nat ko zá sá ban
pe dig a ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi
hoz zá já ru lá sá val” szö veg rész, 19.  § (1) be kez dé sé ben az
„az er dõt érin tõ rész vo nat ko zá sá ban az er dé sze ti ha tó ság,
vé dett ter mé sze ti te rü let vo nat ko zá sá ban a ter mé szet vé -
del mi ha tó ság, a HM ke ze lé sé ben, il let ve hasz ná la tá ban
levõ rész vo nat ko zá sá ban a HM elõ ze tes szak ha tó sá gi
hoz zá já ru lá sá val a föld te rü let, il let ve a víz fe lü let fek vé se
sze rint ille té kes” szö veg rész, 25.  § (2) be kez dés má so dik
mon da ta, 27.  § (1) be kez dé sé ben a „vé dett ter mé sze ti te rü -

let vo nat ko zá sá ban a ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes
szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val” szö veg rész, 27.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban a „kép vi se lõ je” szö veg rész, 28.  §
(4) be kez dé sé ben az „– a ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze -
tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val –” szö veg rész, 30.  §
(2) be kez dé sé ben a „– vé dett ter mé sze ti te rü le tek vo nat ko -
zá sá ban a ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi 
hoz zá já ru lá sá val –” szö veg rész, 32.  § (1) be kez dés má so -
dik mon da ta, 35.  § (2) be kez dés a) pont já ban az „ille té kes” 
szö veg rész, 38.  § (3) be kez dé sé ben az „– er dõt érin tõ rész
vo nat ko zá sá ban az er dé sze ti ha tó ság, ter mé szet vé de lem
alatt álló te rü let rész vo nat ko zá sá ban a ter mé szet vé del mi
ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val –” szö veg -
rész, 38.  § (4) be kez dé sé ben az „ , a va dá sza ti ha tó ság elõ -
ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val” szö veg rész, 39.  §
(1) be kez dé sé ben az „– a vé dett ter mé sze ti te rü le tet érin tõ -
en a ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz -
zá já ru lá sá val –” szö veg rész, 42.  § (2) be kez dé sé ben és
48.  § (1) be kez dé sé ben az „ál la mi fel adat ként” szö veg rész, 
45.  § (2) és (3) be kez dé sé ben az „– az er dõt érin tõ rész vo -
nat ko zá sá ban az er dé sze ti ha tó ság, a vé dett ter mé sze ti te -
rü let vo nat ko zá sá ban a ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes
szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val –” szö veg rész, 51.  § (1) be -
kez dé sé ben a „mû kö dé si he lye sze rint ille té kes” szö veg -
rész, 59.  § b) pont já ban az „az ille té kes rend õrhatóság ál tal 
ki ál lí tott” szö veg rész, 59.  § d) pont ja, 62.  § (2) be kez dé sé -
ben a „jo go sult va dász te rü le té nek he lye sze rint ille té kes”
szö veg rész, 66.  § (3) be kez dé sé ben az „ , és te szi köz zé a
mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban” szö veg rész, 73.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben a „vad el ej té sé nek he lye sze rint ille té -
kes” szö veg rész, 73.  § (3) be kez dé sé ben a „vad el ej té sé nek 
he lye sze rint ille té kes, vagy a mi nisz ter ál tal ren de let ben
meg je lölt” szö veg rész, 74.  § (6) be kez dé sé ben a „ja vas la -
tá ra a mi nisz té ri um” szö veg rész, 80.  § (2) be kez dé sé ben az 
„– er dõt érin tõ en az er dé sze ti ha tó ság, ter mé szet vé del mi
te rü le tet érin tõ en a ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes
szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val –” szö veg rész, 80.  § (3) be -
kez dés má so dik mon da ta, 86.  § (1) be kez dé se, 87.  §
(2)–(3) be kez dé se, 88.  §-a, 89.  § (1) be kez dés h) pont já ban 
az „a va dá sza ti fel ügye lõ ség ve ze tõ jé nek meg bí zá sa alap -
ján” szö veg rész, 90.  §-át meg elõ zõ al cím bõl a „föld mû ve -
lés ügyi” szö veg rész, 90.  § (1) és (2) be kez dé se, 90.  §
(3) be kez dés b), d) és f) pont ja, 92.  § fel ve ze tõ szö ve gé ben
a „szer ve zé si fel adat kö rük ben” szö veg rész, 92.  § g) pont -
ja, 93.  §-t meg elõ zõ al cí me, 93–94.  §-a, 100.  § (1) be kez -
dés a) pont já ban a „va la mint” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

Az ingatlan-nyilvántartásról  szóló
1997. évi CXLI. tör vény módosítása

35.  § (1) Az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi
CXLI. tör vény 47.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(4) Az el já rás fel füg gesz té sé rõl az in gat lan ügyi ha tó -
ság vég zés ben dönt, e vég zé se el len fel ügye le ti jog kör
gya kor lá sá nak nincs he lye.”

(2) Az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI.
tör vény 90.  § (5) be kez dés a kö vet ke zõ c)–d) pon tok kal
egé szül ki:

[(5) Fel ha tal ma zást kap a kor mány, hogy ren de let ben
sza bá lyoz za]

„c) az in gat lan ügyi ha tó ság vagy ha tó sá gok ki je lö lé sét,

d) az in gat lan-nyil ván tar tá si el já rás rész le tes sza bá lya it.”

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az in gat -
lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény 9.  §
(1) be kez dé sé ben az „in gat lan fek vé se sze rint ille té kes
kör ze ti föld hi va tal és Bu da pes ten a Fõ vá ro si Ke rü le tek
Föld hi va ta la (a továb biak ban együtt: kör ze ti föld hi va tal)”
szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,
10.  § (2) be kez dé sé ben az „A föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „Az in gat -
lan-nyil ván tar tá sért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi -
nisz ter) ren de let ben” szö veg, 15.  § (3) be kez dé sé ben a
„kör ze ti föld hi va tal lal” szö veg rész he lyé be az „in gat lan -
ügyi ha tó ság gal” szö veg, 17.  § (1) be kez dés e) pont já ban
az „a kör ze ti föld hi va ta li ha tá ro zat el le ni fel leb be zés és a
me gyei föld hi va ta li ha tá ro zat el le ni bí ró sá gi” szö veg rész
he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó sá gi ha tá ro zat el le ni” szö -
veg, 20.  § (2) be kez dé sé ben, 27.  § (1) be kez dé sé ben,
27/A.  §-ában, 36.  § (1) be kez dé sé ben, 40.  § (2) be kez dé sé -
ben, 47.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 52.  § (1) be kez dés
f) pont já ban az „a föld hi va tal” szö veg ré szek he lyé be az
„az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 23.  § (5) be kez dé sé ben
az „a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a föld mû ve lés -
ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben a mi nisz ter” szö veg,
26.  § (4) be kez dé sé ben az „in gat lan fek vé se sze rint ille té -
kes kör ze ti föl hi va tal hoz” szö veg ré szek he lyé be az „in gat -
lan ügyi ha tó ság hoz” szö veg, 26.  § (4) be kez dé sé ben, 42.  §
(1) be kez dé sé ben, 47.  § (3) be kez dé sé ben, 60.  § (4) be kez -
dé sé ben, 62.  § (2) be kez dé sé ben az „a föld hi va ta li” szö -
veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó sá gi” szö veg,
26.  § (8) be kez dé sé ben, 28.  § (4) be kez dé sé ben az „a föld -
hi va talt” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó sá -
got” szö veg, 26.  § (8)–(9) be kez dé sé ben, 28.  § (3)–(4) be -
kez dé sé ben, 39.  § (2) be kez dé sé ben, 39.  § (3) be kez dés
h) pont já ban, 42.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 44.  § (3) be -
kez dé sé ben, 47/A.  § (2) be kez dé sé ben, 49.  § (5) be kez dé -
sé ben, 50.  § (4) be kez dé sé ben, 53.  § (1) be kez dé sé ben,
67.  § (1) be kez dé sé ben, 68.  § (1) be kez dé sé ben, 81.  §
(2) be kez dé sé ben, 89.  § (2)–(3) be kez dé sé ben az „a kör ze ti 
föld hi va tal” szö veg ré szek he lyé be az „az in gat lan ügyi ha -
tó ság” szö veg, 27.  § (2) be kez dé sé ben az „in gat lan fek vé -
se sze rint ille té kes kör ze ti föl hi va tal nak” szö veg rész he -
lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság nak” szö veg, 27.  § (5) be -
kez dé sé ben, 64.  § (3) be kez dé sé ben az „a kör ze ti föld hi va -
tal nak” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság -
nak” szö veg, 28.  § (1) be kez dé sé ben a „kör ze ti föld hi va -

tal” szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,
28.  § (2) be kez dé se fel ve ze tõ szö ve gé ben, 37.  § (3) be kez -
dé sé ben, 44.  § (1) be kez dé sé ben az „a kör ze ti föld hi va tal -
hoz” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság hoz”
szö veg, 31.  § (1) be kez dé sé ben, 47.  § (2) be kez dé sé ben,
66.  § (2) be kez dé sé ben az „A föld hi va tal” szö veg rész he -
lyé be az „Az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 36.  § (3) be -
kez dé sé ben az „A föld hi va ta li” szö veg rész he lyé be az „Az 
in gat lan-nyil ván tar tá si” szö veg, 36.  § (1)–(2) be kez dé sé -
ben a „föld mû ve lés ügyi mi nisz ter út ján az igazságügy -
miniszterhez” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter út ján az
igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter hez” szö veg, 35.  § (2) be -
kez dé sé ben, 36.  § (3) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi -
nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 37.  § (3) be kez dé sé ben, 45.  § (1) be kez -
dé sé ben, 47/A.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „föld hi va tal -
hoz” szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság hoz”
szö veg, 37.  § (3) be kez dé sé ben, 89.  § (3) be kez dé sé ben az
„a kör ze ti föld hi va tal nál” szö veg rész he lyé be az „az in gat -
lan ügyi ha tó ság nál” szö veg, 39.  § (3) be kez dés f) pont já -
ban, 47/A.  § (1) be kez dés b) pont já ban, 54.  § (6) be kez dé -
sé ben, 68.  § (6) be kez dé sé ben a „föld hi va ta li” szö veg rész
he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó sá gi” szö veg, 42.  § (2) és
(4) be kez dé sé ben, 49.  § (2) be kez dé sé ben, 64.  § (1) be kez -
dé se fel ve ze tõ szö ve gé ben és (2) be kez dé sé ben az „a kör -
ze ti föld hi va talt” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi
ha tó sá got” szö veg, 46.  §-ában, 89.  § (1) be kez dé sé ben az
„a kör ze ti föld hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be az „az
in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 49.  § (4) be kez dé sé ben,
49/A.  §-ában „a kör ze ti föld hi va tal ve ze tõ je, vagy az ál ta la 
alá írá si jog gal fel ru há zott in gat lan-nyil ván tar tá si elõ adó”
szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság ve ze tõ je,
vagy az ál ta la ki je lölt sze mély” szö veg, 52.  § (1) be kez dés
a) pont já ban, 53.  § (2) be kez dé sé ben az „il le ték hi va tal -
nak” szö veg ré szek he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság nak”
szö veg, 52.  § (1) be kez dés h) pont já ban a „me gyei, fõ vá ro -
si köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg, 52.  § (1) be kez dés i) pont -
já ban az „ , a be jegy zést kérõ adó ha tó ság nak, ille tõ leg az
elsõ fokú il le ték hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az „az ál -
la mi adó ha tó ság nak” szö veg, 52.  § (1) be kez dés l) pont já -
ban a „ter mõ föld fek vé se sze rint ille té kes me gyei föld mû -
ve lés ügyi hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „me zõ gaz da -
sá gi igaz ga tá si szerv nek” szö veg, 53.  § (1) be kez dé sé ben
az „ille té kes il le ték hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az „ál -
la mi adó ha tó ság nak” szö veg, 54.  § (1) és (5) be kez dé sé -
ben, 75.  § (4) be kez dé sé ben, 87.  § (2) be kez dé sé ben az „a
föld hi va tal” szö veg ré szek he lyé be az „az in gat lan ügyi ha -
tó ság” szö veg, 54.  § (3) be kez dé sé ben az „a me gyei föld hi -
va tal” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság”
szö veg, 55.  § (2) be kez dé sé ben az „a kör ze ti föld hi va ta li”
szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó sá gi” szö veg,
56.  § (2) be kez dé sé ben az „és a fel leb be zés” szö veg rész
he lyé be az „a ha tá ro zat fel leb be zés sel meg tá mad ha tó és a
fel leb be zés” szö veg, 56.  § (3) be kez dé sé ben a „fel leb be -
zés” szö veg rész he lyé be a „jog or vos lat” szö veg, 56.  § (3)
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és (4) be kez dé sé ben a „fel leb be zést” szö veg rész he lyé be a
„jog or vos la ti ké rel met” szö veg, 56.  § (4) be kez dé sé ben a
„fel leb be zés sel” szö veg rész he lyé be a „jog or vos la ti ké re -
lem mel” szö veg, va la mint a „fel leb be zés” szö veg rész he -
lyé be a „jog or vos la ti ké re lem” szö veg, 57.  § (2) be kez dé -
sé ben a „me gyei föld hi va tal” szö veg rész he lyé be a „ha tá -
ro zat el len van he lye fel leb be zés nek és a fel leb be zés el bí -
rá lá sá ra jo go sult szerv” szö veg, 57.  § (3) be kez dé sé ben az
„a me gyei föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a ha tá ro zat
el len van he lye fel leb be zés nek és a fel leb be zés el bí rá lá sá -
ra jo go sult szerv” szö veg, 57.  § (2)–(4) be kez dé sé ben az
„a kör ze ti föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan -
ügyi ha tó ság” szö veg, 57.  § (4) be kez dé sé ben a „me gyei
föld hi va tal új” szö veg rész he lyé be a „ha tá ro zat el len van
he lye fel leb be zés nek és a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult
szerv új” szö veg, 57.  § (4) be kez dé sé ben a „me gyei föld hi -
va tal ha tá ro za tá val” szö veg rész he lyé be a „fel leb be zés el -
bí rá lá sá ra jo go sult szerv ha tá ro za tá val” szö veg, 58.  §
(1) be kez dé sé ben a „me gyei föld hi va ta li” szö veg rész he -
lyé be a „fel leb be zés sel meg nem tá mad ha tó in gat lan ügyi
ha tó sá gi” szö veg, 58.  § (1) be kez dé sé ben az „A me gyei
föld hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Ha a ha tá ro zat el len
van he lye fel leb be zés nek, a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go -
sult szerv” szö veg, 59.  § (1) be kez dé sé ben az a „me gyei
föld hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi
ha tó ság nak” szö veg, 59.  § (3) be kez dé sé ben az
„(1)–(2) be kez dés ben” szö veg rész he lyé be az „(1) be kez -
dés ben” szö veg, va la mint a „me gyei föld hi va tal út ján
meg kül di a kör ze ti föld hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a
„meg kül di az in gat lan ügyi ha tó ság nak” szö veg, 60.  §
(2) be kez dé sé ben az „a me gyei föld hi va talt” szö veg rész
he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó sá got” szö veg, 60.  §
(4) be kez dé sé ben a „– me gyei föld hi va tal út ján – a kör ze ti
föld hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi
ha tó ság nak” szö veg, 66.  § (1) be kez dé sé ben az „A föld hi -
va tal hoz” szö veg rész he lyé be az „Az in gat lan ügyi ha tó -
ság hoz” szö veg, 66.  § (3) be kez dé sé ben az „a föld hi va ta -
lok nak” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság -
nak” szö veg, 68.  § (1) be kez dé sé ben a „bár me lyik kör ze ti
föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó -
ság” szö veg, 68.  § (6) be kez dé sé ben a „föld mû ve lés ügyi
és vi dék fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz ter” szö veg, 71.  §-ában az „in gat lan-nyil ván tar tást ve -
ze tõ kör ze ti föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „in gat lan -
ügyi ha tó ság” szö veg, 72.  § (1) be kez dé sé ben az „A Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um (a továb -
biak ban: mi nisz té ri um) szö veg rész he lyé be az „Az in gat -
lan ügyi ha tó ság” szö veg, 72.  § (1) be kez dés d) pont já ban a 
„Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a
„kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 72.  §
(2) be kez dé sé ben, 73.  § (1) be kez dé sé ben, 73/A.  § (1) be -
kez dé sé ben, 74.  § (1) be kez dé sé ben az „A mi nisz té ri um”
szö veg rész he lyé be az „Az in gat lan-nyil ván tar tá si ha tó -
ság” szö veg, 73.  § (2) be kez dé sé ben, 73/A.  § (3) be kez dé -
sé ben az „a mi nisz té ri u mot” szö veg rész he lyé be az „az in -
gat lan ügyi ha tó sá got” szö veg, 75.  § (1) és (4) be kez dé sé -

ben az „a mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „az in gat -
lan ügyi ha tó ság” szö veg, 80.  §-ában, 84.  § (2) be kez dé sé -
ben a „föld mû ve lés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz ter” szö veg, 81.  § (2) be kez dé sé ben az „az in gat lan 
fek vé se sze rint ille té kes kör ze ti föld hi va tal” szö veg rész
he lyé be az „a nap lót ve ze tõ in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,
86.  §-ában az „a kör ze ti föld hi va tal ja vas la tá ra a me gyei
föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó -
ság” szö veg, 90.  § (1) be kez dé sé ben az „igazságügy -
miniszterrel, a pénz ügy mi nisz ter rel, va la mint a bel ügy mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter rel, az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter -
rel, va la mint a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért fe -
le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a mi nisz ter” szö veg,
90.  § (2)–(3) be kez dé sé ben a „föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter”
szö veg, 90.  § (3) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter -
rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg, 90.  § (4) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé -
del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben
ha tá roz za meg” szö veg, 90.  § (4) be kez dé sé ben a „sza bá -
lyok meg al ko tá sá ra” szö veg rész he lyé be a „sza bá lyo kat”
szö veg, 90.  § (5) be kez dé sé ben a „kor mány” szö veg rész
he lyé be a „Kor mány” szö veg lép.

36.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az in gat -
lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény 9.  §
(2) be kez dé se, 38. §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 52.  §
(1) be kez dés g) pont já ban az „elsõ fokú” szö veg rész, 52.  §
(4) be kez dé sé ben a „fel leb be zés, ille tõ leg a bí ró sá gi” és a
„fel leb be zõt, ille tõ leg a” szö veg rész, 55.  § (1) és
(3)–(4) be kez dé se, 55.  § (2) be kez dé sé ben az „és a kéz be -
sí tés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül ter jeszt het elõ fel leb -
be zést” szö veg rész, 56.  § (1) be kez dé se, 56.  § (4) be kez dé -
sé ben az „és az ügy re vo nat ko zó ira tok kal együtt fel kell
ter jesz te ni a me gyei föld hi va tal hoz” szö veg rész, 56.  §
(5) be kez dé se, 57.  § (1) és (5) be kez dé se, 58.  § (2) be kez -
dé se, 58.  § (3) be kez dé se, 58.  § (4) be kez dés elsõ és har -
ma dik mon da ta, 59.  § (1) be kez dé sé ben az „ , és a ké rel met 
az ügy re vo nat ko zó ira tok kal, va la mint a tu laj do ni lap má -
so la tá val együtt a be ér ke zés tõl szá mí tott 3 na pon be lül a
me gyei föld hi va tal hoz fel kell ter jesz te ni” szö veg rész,
59.  § (2) be kez dé se, 60.  § (1) be kez dé sé ben a „me gyei
föld hi va tal ha tá ro za ta el len be nyúj tott ke re set re in dult”
szö veg rész, 64.  § (4) be kez dé se, 86.  §-ában a „fel leb be zés -
nek és” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

A növényvédelemrõl  szóló
2000. évi XXXV. tör vény módosítása

37.  § (1) A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV.
tör vény 6.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:
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„(2) Az ál la mi vé de ke zés el ren de lé sé re a nö vény vé del -
mi szerv jo go sult.”

(2) A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény 7.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) Ha az ön kor mány zat nem tesz ele get a bel te rü le ti
föl dek ese té ben az 5.  §-ban elõ írt föld hasz ná lói kö te le zett -
sé gé nek, a nö vény vé del mi szerv el ren de li a köz ér de kû vé -
de ke zést.”

(3) A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9.  § A nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek ha tár for gal má nak
nö vény vé del mi el len õr zé sét a nö vény vé del mi szerv lát ja el.”

(4) A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény 14.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Az en ge dé lye zõ ha tó ság az en ge dé lye zé si el já rás
ke re té ben a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak figye -
lembe véte lével dönt

a) a nö vény vé dõ sze rek al kal ma zá sá nak fel té te le i rõl,
b) az em ber és az ál lat egész sé gé nek, va la mint a kör -

nye zet és a ter mé szet vé del mé nek ér de ké ben szük sé ges al -
kal ma zá si elõ írásokról.”

(5) A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény 35.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A nö vény vé del mi szerv a Nö vény vé del mi Gé pek
Jegy zé ké ben tart ja nyil ván azo kat a gép tí pu so kat, ame -
lyek re a be nyúj tott nyi lat ko zat alap ján – ki jut ta tá si szem -
pont ból – for ga lom ba ho za ta li en ge délyt adott ki.”

(6) A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény 37.  § (1) be kez dés b) pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[(1) A ter més nö ve lõ anya gok, ter mesz tõ kö ze gek és nö -
vény kon di ci o ná ló sze rek (a továb biak ban együtt: ter més -
nö ve lõ anya gok) – az „EK-mû trá gya”-ként meg je lölt mû -
trá gyák ki vé te lé vel – csak ak kor hoz ha tók for ga lom ba, ha]

„b) az en ge dé lye zõ ha tó ság ál tal ki adott en ge déllyel
ren del kez nek.”

38.  § (1) A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV.
tör vény 37.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Ál la ti hul la dé kok ból ké szí tett kom poszt me zõ gaz -
da sá gi te rü le ten csak ak kor hasz nál ha tó fel, ha a ta laj vé -
del mi ha tó ság azt en ge dé lye zi.”

(2) A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény 49.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„49.  § A nö vény vé de lem irá nyí tá sa a mi nisz ter fel ada ta, 
e fel adat kör ében

a) meg ha tá roz za a nem zet kö zi kö te le zett sé gek kel, va -
la mint az or szág ag rár gaz da sá gá nak cél ja i val össz hang ban 
a nö vény vé de lem fel ada ta it,

b) meg ha tá roz za a nö vény vé del mi szak ké pe sí té sek
vizs gáz ta tá si kö ve tel mé nye it,

c) meg ha tá roz za a kö te le zõ szak mai to vább kép zés
rend sze rét és te ma ti ká ját,

d) köz re mû kö dik a nö vény vé del mi kö zép- és fel sõ fo kú 
ok ta tás, va la mint a poszt gra du á lis kép zés alap tan ter vi kö -
ve tel mé nye i nek meg ha tá ro zá sá ban, to váb bá fel ügye li
ezek ér vé nye sü lé sét,

e) a nö vé nyi ká ro sí tók elõ for du lá sá nak, jár vá nyos fel -
lé pé sé nek le küz dé sé vel kap cso la tos fel ada to kat lát el (be -
le ért ve a nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek nem zet kö zi for gal -
ma zá sá val össze füg gõ el len õr zést is),

f) kez de mé nyez he ti a ká ro sí tók okoz ta rend kí vü li hely -
zet ben a ve szé lyez te tett te rü le ten a té rí tés el le né ben tör té -
nõ köz cé lú mun ka vég zést, a lé te sít mény, a szál lí tó-, nö -
vény vé dõ és más esz kö zök, valamint anya gok igény be vé -
te lét, valamint a Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi
szer vek köz re mû kö dé sét.”

(3) A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény 50.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„50.  § A nö vény vé del mi szerv

a) ki je lö li az egyes ká ro sí tók vo nat ko zá sá ban a vé dett
zó ná kat;

b) kez de mé nyez he ti a ká ro sí tók okoz ta rend kí vü li
hely zet ben a ve szé lyez te tett te rü le ten a té rí tés el le né ben
tör té nõ köz cé lú mun ka vég zést, a lé te sít mény, a szál lí tó-,
nö vény vé dõ és más esz kö zök, valamint anya gok igény be -
vé te lét, valamint a Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi
szer vek köz re mû kö dé sét;

c) el jár a ká ro sí tók be hur co lá sá val, ter je dé sé vel, jár vá -
nyos fel lé pé sé vel, kár té te lük meg aka dá lyo zá sá val kap cso -
la tos ügyek ben;

d) el lát ja a zár la ti, a vizs gá lat kö te les nem zár la ti és az
egyéb nö vé nyi ká ro sí tók elõ for du lá sá nak, jár vá nyos fel lé -
pé sé nek le küz dé sé vel kap cso la tos fel ada to kat, be le ért ve a
nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek nem zet kö zi for gal ma zá sá val 
össze füg gõ szak mai sza bá lyo zást és el len õr zést is;

e) köz re mû kö dik a nö vény vé del mi kö zép- és fel sõ fo kú
ok ta tás, va la mint a poszt gra du á lis kép zés alap tan ter vi kö -
ve tel mé nye i nek meg ha tá ro zá sá ban.”

(4) A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény 53.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A nö vény vé del mi szerv

a) a he lyi pi a co kon a ter me lõ nél ellen õr zi a nö vé nyek,
nö vé nyi ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá hoz szük sé ges kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott nö vény-egész ség ügyi
iga zo lás meg lé tét, en nek hi á nyá ban az áru sí tást be tilt ja;

b) a há zi mé hek re ve szé lyes, be je len tés kö te les nö vény -
vé del mi te vé keny ség ter me lõi be je len té se ese tén a vé de -
ke zés he lyé tõl 5 km-es kör ze ten be lül (ve szé lyes sé gi kör -
zet), a hely ben szo ká sos mó don ha la dék ta la nul ér te sí ti a
mé he sek tu laj do no sa it (ke ze lõ it) a mé hek re ve szé lyes nö -
vény vé dõ szer al kal ma zá sá nak he lyé rõl, idõ pont já ról, a
fel hasz ná lás ra ke rü lõ nö vény vé dõ szer rõl, és egy ben fel -

2006/154. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12147



szó lí tást ad ki a mé hek ve szé lyes sé gi kö rön kí vü li vagy
más al kal mas mó don való biz ton ság ba he lye zé sé re;

c) tá jé koz tat ja a mé hé sze ket a le te le pe dé si ti la lom ra
vo nat ko zó ha tá ro za tá ról.”

(5) A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény 60.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) A bír sá got a nö vény vé del mi szerv jo go sult ki szab ni.”

39.  § (1) A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV.
tör vény 65.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új d) pont tal egé -
szül ki:

[(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]

„d) a nö vény vé del mi szerv vagy szer vek ki je lö lé sét”

[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a nö vény -
vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény 4.  § (3) be kez -
dé sé ben az „az ille té kes me gyei (fõ vá ro si) nö vény- és ta -
laj vé del mi szol gá lat (a továb biak ban: Szol gá lat)” szö veg -
rész he lyé be az „a nö vény vé del mi szerv” szö veg, 4.  §
(4) be kez dé sé ben, 10.  § (2) be kez dé sé ben, 29.  § (1) be kez -
dé sé ben, 62.  § (1) be kez dé sé ben a „Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be a „nö vény vé del mi szerv” szö veg, 6.  § (4) be kez -
dé sé ben, 7.  § (1) be kez dé sé ben a „fel leb be zés nek” szö veg -
rész he lyé be a „jog or vos lat nak” szö veg, 5.  § (1) be kez dés
b) pont já ban, 30.  §-ában az „az ille té kes Szol gá lat nak”
szö veg rész he lyé be az „a nö vény vé del mi szerv nek” szö -
veg, 7.  § (1) be kez dé sé ben a „kül te rü le ten az ille té kes
Szol gá lat, bel te rü le ten a te le pü lé si, fõ vá ros ban a ke rü le ti
ön kor mány zat jegy zõ je (a továb biak ban: jegy zõ)” szö veg -
rész he lyé be az „a nö vény vé del mi szerv” szö veg, 7.  §
(4) be kez dé sé ben, 61.  § (2) be kez dé sé ben az „Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „ál -
la mi adó ha tó ság” szö veg, 7.  § (4) be kez dé sé ben a „mi nisz -
té ri um” szö veg rész he lyé be a „nö vény egész ség ügyért fe -
le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ál tal ve ze tett
mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um)” szö veg, 7.  § 
(5) be kez dé sé ben az „a kör ze ti föld hi va tal (a továb biak -
ban: föld hi va tal)” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi
ha tó ság” szö veg, 7/A.  § (2) be kez dé sé ben az „ille té kes
föld hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó -
ság nak” szö veg, 7/A.  § (3)–(4) be kez dé sé ben az „a föld hi -
va tal” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság”
szö veg, 7/A.  § (4) be kez dé sé ben az „A föld hi va tal” szö -
veg rész he lyé be az „Az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,
7/A.  § (5) be kez dé sé ben az „a föld hi va talt” szö veg rész he -
lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó sá got” szö veg, 7/A.  § (1) be -
kez dé sé ben a „kül te rü le ten a Szol gá lat, bel te rü le ten a
jegy zõ” szö veg rész he lyé be az „a nö vény vé del mi szerv”
szö veg, 7/A.  § (2) be kez dé sé ben a „Föld mé ré si és Táv ér -
zé ke lé si In té zet” szö veg rész he lyé be a „föld mé ré si és tér -
in for ma ti kai ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 7/A.  § (7) be -
kez dé sé ben a „Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va -
tal nak” szö veg rész he lyé be a „me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv nek” szö veg, a „fel leb be zés re”

szö veg rész he lyé be a „jog or vos la ti el já rás ra” szö veg, a
„Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet nek” szö veg rész he -
lyé be a „föld mé ré si és tér in for ma ti kai ál lam igaz ga tá si
szerv nek” szö veg, 10/A.  §-ában a „Köz pon ti Szol gá lat, a
Szol gá lat és a nö vény vé del mi fel ügye lõ ha tó sá gi” szö veg -
rész he lyé be a „nö vény vé del mi szerv” szö veg, 11.  §
(1) be kez dé sé ben a „föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ál tal kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott” szö veg rész he lyé be a „Kor mány
ál tal ki je lölt” szö veg, 15.  § (5) be kez dés a) pont já ban,
42/A.  §-ában a „Köz pon ti Szol gá lat nak” szö veg rész he -
lyé be a „nö vény vé del mi szerv nek” szö veg, 15.  § (5) be -
kez dés b) pont já ban a „Köz pon ti Szol gá lat elõ irány zat fel -
hasz ná lá si” szö veg rész he lyé be a „nö vény vé del mi szerv”
szö veg, 16.  § (5) be kez dé sé ben az „az en ge dé lye zé si el já -
rás ban részt vevõ” szö veg rész he lyé be a „szak ha tó ság
köz re mû kö dé se ese tén a köz re mû kö dõ” szö veg,
19.  §-ában, 20.  § (1) be kez dé sé ben, 24.  § (1) és (3) be kez -
dé sé ben, 25.  § (3) be kez dé sé ben, 28.  § (1) be kez dé sé ben,
29.  § (2) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be a „nö vény vé del mi szerv” szö veg, 24.  § (2) be kez -
dé sé ben, 36.  §-ában, 47.  § (1) be kez dé sé ben, 51.  § fel ve ze -
tõ szö ve gé ben a „mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „nö -
vény vé del mi szerv” szö veg, 31.  § (6) be kez dé sé ben az „A
nö vény vé del mi” szö veg rész he lyé be a „Szak ha tó ság köz -
re mû kö dé se ese tén a nö vény vé del mi” szö veg, 32.  § (1) be -
kez dé sé ben a „kü lön jog sza bály ban elõ írt szak ha tó sá gok,
va la mint a Köz pon ti Szol gá lat ál lás fog la lá sa alap ján a
jegy zõ” szö veg rész he lyé be a „nö vény vé del mi szerv” szö -
veg, 32.  § (2) be kez dé sé ben a „Szol gá lat szak ha tó sá gi ál -
lás fog la lá sa alap ján az egyéb szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sok
meg lé te ese tén a jegy zõ” szö veg rész he lyé be a „nö vény vé -
del mi szerv” szö veg, 34.  § (1) be kez dé sé ben a „miniszté -
rium erre ki je lölt in té ze té nek” szö veg rész he lyé be a „nö -
vény vé del mi szerv nek” szö veg, 34.  § (6) be kez dé sé ben a
„mi nisz té ri um ál tal ki je lölt in té zet nek” szö veg rész he lyé -
be a „nö vény vé del mi szerv nek” szö veg, 40.  § (5) be kez dé -
sé ben a „Ha az” szö veg rész he lyé be a „Ha szak ha tó ság
köz re mû kö dé se ese tén az” szö veg, 44.  § (3) be kez dé sé ben
az „az ille té kes víz ügyi ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „a
víz ügyi ha tó ság” szö veg, az „Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
ál tal ki je lölt szerv” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi
ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 45.  § (5) be kez dé sé ben a
„Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be a „nö vény vé del mi szer -
vet” szö veg, az „a ha tó sá gi ál lat or vost” szö veg rész he lyé -
be az „az ál lat-egész ség ügyi ha tó sá got” szö veg, 52.  §-a
fel ve ze tõ szö ve gé nek he lyé be az „A nö vény vé del mi
szerv” szö veg, 52.  § f) pont já ban a „Ka ma ra Or szá gos
Szer ve ze té vel” szö veg rész he lyé be a „Ka ma rá val” szö -
veg, 53.  § (3) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben a „Szol gá lat
igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be a „nö vény vé del mi szerv”
szö veg, 54.  § (2) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben, 56.  §-át
meg elõ zõ al cím ben, 56.  § (2) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé -
ben és (3) be kez dé sé ben a „fel ügye lõ” szö veg rész he lyé be
a „szerv” szö veg, 61.  § (1) be kez dé sé ben a „Szol gá lat
igaz ga tó ja, il let ve a jegy zõ” szö veg rész he lyé be a „nö -
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vény vé del mi szerv” szö veg, 61.  § (2) be kez dé sé ben az „az
azt ki sza bó Szol gá lat, il let ve a te le pü lé si ön kor mány zat”
szö veg rész he lyé be az „a nö vény vé del mi szerv, il let ve a
60.  § (1) be kez dés b)–c) pont jai, va la mint a 60.  § (2) be -
kez dés b)–c) pont jai ese té ben a te le pü lé si ön kor mány zat”
szö veg, 61.  § (4) be kez dé sé ben a „Szol gá lat, il let ve a te le -
pü lé si ön kor mány zat” szö veg rész he lyé be a „60.  § (1) be -
kez dés b)–c) pont jai, va la mint a 60.  § (2) be kez dés
b)–c) pont jai ese té ben a te le pü lé si ön kor mány zat” szö veg,
62.  § (1) be kez dé sé ben a „Szol gá lat nak” szö veg rész he -
lyé be a „nö vény vé del mi szerv nek” szö veg, 65.  § (2), (3),
(4) és (6) be kez dé sé ben a „föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö -
veg, 65.  § (3), (4) és (6) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi
mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le -
lõs mi nisz ter rel” szö veg, 65.  § (3) be kez dé sé ben a „kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé -
be a „kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, a
65.  § (4) és (6) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del mi mi nisz -
ter rel” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter rel” szö veg, 65.  § (5) be kez dé sé ben az „egész -
ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért 
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a „föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter rel”
szö veg, 65.  § (6) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter -
rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szöveg lép.

40.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a nö -
vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény 7.  §
(6) be kez dé se, 12.  § (1) be kez dés elsõ mon da ta, 14.  §
(3) be kez dés má so dik mon da ta, 38.  § (3) be kez dés má so -
dik mon da ta, 38.  § (7) be kez dé se, 48.  §-a és az azt meg elõ -
zõ al cím, 49.  §-át, 50.  §-át, 51.  §-át, 52.  §-át, 53.  §-át,
54.  §-át, 57.  §-át meg elõ zõ al cím, 51.  § a), b) és h) pont já -
ban a „Köz pon ti Szol gá la tot, a Szol gá la tot, to váb bá” szö -
veg, 52.  § a) pont já ban az „elsõ fo kon el já ró ha tó ság ként”
szö veg rész, 52.  § b) pont já ban az „elsõ fokú ha tó sá gi jog -
kö ré ben el jár va” szö veg rész, 53.  § (1) és (2) be kez dé se,
53.  § (3) be kez dés a), d), e), l), o) pont ja és b) pont já ban az
„a szak igaz ga tá si in téz ke dé sei meg ala po zá sá hoz a mi nisz -
té ri um ál tal meg ha tá ro zott” szö veg rész, 54.  § (1) be kez dé -
se, 55.  §-a, 56.  § (1) be kez dé se, 57.  §-a, 58.  §-a, 59.  §
(2) be kez dé se, 60.  § (4) be kez dé se, 60.  § (5) be kez dé sé ben
az „ , il let ve a jegy zõ” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

A Magyar Állatorvosi Kamaráról,
valamint a magán-állatorvosi tevékenység

gyakorlásáról  szóló
1995. évi XCIV. tör vény módosítása

41.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ma gyar 
Ál lat or vo si Ka ma rá ról, valamint a ma gán-ál lat or vo si te vé -
keny ség gya kor lá sá ról  szóló 1995. évi XCIV. tör vény 3.  §
(1) be kez dés h) és k) pont já ban az „az ille té kes” szö veg -

rész he lyé be az „a ha tás kör rel ren del ke zõ” szö veg, 3.  §
(1) be kez dés k) pont já ban az „a me gyei (fõ vá ro si) ál lat -
egész ség ügyi és élel mi szer el len õr zõ ál lo más (a továb biak -
ban: ál lo más)” szö veg rész he lyé be az „az ál lat-egész ség -
ügyi ha tó ság” szö veg, 4.  § (2) be kez dé sé ben az „a Föld mû -
ve lés ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „az ál lat -
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett miniszté -
rium” szö veg, 4.  § (3) be kez dé sé ben az „a ma gán-ál lat or -
vos szék he lye sze rint ille té kes ál lo mást” szö veg rész he -
lyé be az „az ál lat-egész ség ügyi ha tó sá got” szö veg, 15.  §
(1) be kez dés a) pont já ban az „ál lam i ál lat egész ség ügyi
szol gá lat szer ve i nél” szö veg rész he lyé be az „ál lat-egész -
ség ügyi ha tó ság nál” szö veg, 26.  § (1) be kez dé sé ben az „a
föld mû ve lés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál -
lat egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 27.  § (3) be -
kez dé sé ben a „köz pon ti költ ség ve tés Föld mû ve lés ügyi
Miniszté rium” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti költ ség ve -
tés nek az ál lat egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze -
tett mi nisz té rium” szö veg, 32.  § (2) be kez dé sé ben az „ál lo -
más ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be az „ál lat-egész ség -
ügyi ha tó ság nak” szö veg, 42.  § (7) be kez dé sé ben a „föld -
mû ve lés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter”
szö veg, az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az
„az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg lép.

Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló
1997. évi CXIV. tör vény mó do sí tá sa

42.  § Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi
CXIV. tör vény a kö vet ke zõ új 11.  §-sal egé szül ki:

„11.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az ag rár -
gaz da sá gi adat bá zist mû köd te tõ szer vet vagy szer ve ket
ren de let ben je löl je ki.”

43.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ag rár -
gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi CXIV. tör vény
2.  §-ában az „a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 6.  § (4) be -
kez dé sé ben, 9.  § (1)–(3) és (6) be kez dé sé ben, 10.  § (2) be -
kez dés b) pont já ban a „föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té -
si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 7.  § 
(2) be kez dés b) pont já ban az „a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ag rár gaz -
da sá gi adat bá zist mû köd te tõ szerv” szö veg lép.

44.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ag rár -
gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi CXIV. tör vény 6.  § 
(1) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

A Nemzeti Földalappal összefüggõ módosítások

45.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör -

vény 1.  § (2) be kez dé sé ben az „a föld mû ve lés ügyi és vi -
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dék fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ag rár -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 1.  § (3) be kez dé sé -
ben a „Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet” szö veg rész he -
lyé be a „Nem ze ti Föld alap ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
(a továb biak ban: föld alap ke ze lõ szerv)” szö veg, 3.  §-át
meg elõ zõ cím ben a „Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet”
szö veg rész he lyé be a „föld alap ke ze lõ szerv” szö veg, 3.  §
(1) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet
(a továb biak ban: NFA)” szö veg rész he lyé be a „föld alap -
ke ze lõ szerv” szö veg, 3.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 4.  §
(2) be kez dés b)–c) pont já ban, 4.  § (4)–(6) be kez dé sé ben,
4/A.  § (4) be kez dé sé ben, 6.  § (2)–(3) be kez dé sé ben, 13.  §
(6) és (8) be kez dé sé ben, 13/A.  § (2) be kez dé sé ben,
14–15.  §-ában az „az NFA” szö veg ré szek he lyé be az „a
föld alap ke ze lõ szerv” szö veg, 3.  § (2)–(3) be kez dé sé ben,
3.  § (4)–(5) be kez dé sé ben, 4.  § (1) be kez dé sé ben,
11.  §-ában, 13.  § (1)–(2), (6)–(7) és (9)–(10) be kez dé sé -
ben, 13/A.  § (3)–(5) be kez dé sé ben az „Az NFA” szö veg ré -
szek he lyé be az „A föld alap ke ze lõ szerv” szö veg, 3.  §
(4) be kez dé sé ben a „Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg,
4.  § (1) be kez dé sé ben az „NFA” szö veg rész he lyé be az „a
föld alap ke ze lõ szerv” szö veg, 4.  § (2) be kez dés d) pont já -
ban, 9.  § (1) be kez dé sé ben az „az NFA-hoz” szö veg rész
he lyé be az „a föld alap ke ze lõ szerv hez” szö veg, 6.  § (1) be -
kez dés a) pont já ban a „Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság
(a továb biak ban: KVI)” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri
va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 6.  § (2) be kez dé -
sé ben a „KVI-nek” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va -
gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv nek” szö veg, 6.  § (3) be kez -
dé sé ben, 7.  § (3) be kez dé sé ben a „KVI” szö veg rész he lyé -
be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg,
8.  § (1) és (4) be kez dé sé ben, 10.  § (1) be kez dé sé ben az „az
MNFA Kht.” szö veg rész he lyé be az „a föld alap ke ze lõ
szerv” szö veg, 8.  § (2) be kez dé sé ben az „az MNFA
Kht.-nek” szö veg rész he lyé be az „a föld alap ke ze lõ szerv -
nek” szö veg, 11.  §-ában a „Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Ér te sí tõ ben” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter ál tal
ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban” szö veg,
12.  §-ában az „Az MNFA Kht.” szö veg rész he lyé be az „A
föld alap ke ze lõ szerv” szö veg, 13.  § (2) be kez dé sé ben a
„me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv” szö veg,
15.  §-ában az „az NFA-nak” szö veg rész he lyé be az „a
föld alap ke ze lõ szerv nek” szö veg, 16.  § (2) be kez dé sé ben
az „az NFA elõ irány zat ból” szö veg rész he lyé be az „a föld -
alap ke ze lõ szerv elõ irány za tá ból” szö veg, 16.  § (3) be kez -
dé sé ben az „Az NFA-val” szö veg rész he lyé be az „A föld -
alap ke ze lõ szerv vel” szö veg, 21.  §-ában a „hogy a Nem ze -
ti Föld alap” szö veg rész he lyé be a „hogy a Nem ze ti Föld -
alap ke ze lé sé ért fe le lõs szer vet vagy szer ve ket ren de let ben 
je löl je ki, va la mint a Nem ze ti Föld alap” szö veg,

b) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 106.  § (2) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Föld alap ke ze lõ
Szer ve zet” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Föld alap ke ze -
lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 109/F.  § (2) be kez dés

c) pont já ban a „Nem ze ti Föld alap Ke ze lõ Szer ve zet
(a továb biak ban: NFA)” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Föld alap ke ze lé sé ért fe le lõs szerv (a továb biak ban: föld -
alap ke ze lõ szerv)” szö veg, 109/K.  § (17) be kez dé sé ben az
„az NFA-nak” szö veg rész he lyé be az „a föld alap ke ze lõ
szerv nek” szö veg, 109/K.  § (17) be kez dé sé ben az „Az
NFA” szö veg rész he lyé be az „A föld alap ke ze lõ szerv”
szö veg, 109/K.  § (18) be kez dé sé ben az „az NFA” szö veg -
ré szek he lyé be az „a föld alap ke ze lõ szerv” szö veg,

c) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény 1.  § (2) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Föld alap ke ze lõ
Szer ve zet” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Föld alap ke ze -
lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg,

d) a va gyo ni kár pót lá si el já rá sok le zá rá sá val össze füg -
gõ egyes kér dé sek rõl  szóló 1997. évi XXXIII. tör vény 1.  §
(1) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet”
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Föld alap ke ze lé sé ért fe le -
lõs szerv” szö veg
lép.

46.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Nem ze -
ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör vény 3.  § (4) be -
kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Az agrárpiaci rendtartásról  szóló
2003. évi XVI. tör vény módosítása

47.  § (1) Az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi
XVI. tör vény 32.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy
a) a Ter mék pá lya Bi zott sá gok ál ta lá nos mû kö dé si

rend jé nek meg ha tá ro zá sá ról,
b) a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si

szerv vagy szer vek ki je lö lé sé rõl, va la mint
c) a pi a ci ár in for má ci ós rend szer mû köd te té sé ért fe le -

lõs szerv vagy szer vek ki je lö lé sé rõl
ren de let ben gon dos kod jon.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az agrár -
piaci rend tar tás ról  szóló 2003. évi XVI. tör vény 2.  §
21. pont já ban az „a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg, 3.  § (1) be kez dé sé ben a „Me zõ gaz -
da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban:
MVH)” szö veg rész he lyé be a „me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv” szö veg, 4.  § (4) be kez dés
a) pont já ban a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, az „a kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
eu ró pai in teg rá ci ós ügye kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a
„pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „gaz da ság po li -
ti ka mak ro gaz da sá gi sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 4.  § (7) be kez dé sé ben, 19.  § (1) be kez dé sé ben az
„az MVH” szö veg rész he lyé be az „a me zõ gaz da sá gi és vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv” szö veg, 4.  § (7) be kez dé -
sé ben az „az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó és In for ma ti kai In té -
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zet (a továb biak ban: AKII)” szö veg rész he lyé be az „a pi a -
ci ár in for má ci ós rend szert mû köd te tõ szerv” szö veg, 7.  §
(1) be kez dés a) és b) pont já ban a „Föld mû ve lés ügyi és Vi -
dék fej lesz té si Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um” szö veg, 29.  § (6) be -
kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal -
hoz (a továb biak ban: Hi va tal)” szö veg rész he lyé be a „me -
zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv hez” szö veg, a „Hi va tal az ál -
lam igaz ga tá si el já rás ról  szóló 1957. évi IV. tör vény alap -
ján” szö veg rész he lyé be a „me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si
szerv a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény alap ján”
szö veg lép.

48.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ag rár -
pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi XVI. tör vény 4.  §
(6) be kez dé sé ben az „ , a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té ri u mot kép vi se lõ” szö veg rész, 19.  §
(2) be kez dé se, va la mint 32.  § (6) be kez dé sé ben az „– az
AKII ál tal mû köd te tett ré szé ben –” szö veg rész ha tá lyát
vesz ti.

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl  szóló
1998. évi XXVIII. tör vény módosítása

49.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál -
la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi XXVIII.
tör vény 21.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) A ter mé szet vé del mi ol ta lom alatt nem álló, illetve
nem zet kö zi ter mé szet vé del mi egyez mény ha tá lya alá nem
tar to zó ve szé lyes ál lat nak az or szág ba való be ho za ta lá hoz
az ál lat vé del mi ha tó ság elõ ze tes tar tá si en ge dé lye szük sé -
ges. Az ál lat vé del mi ha tó ság a ha tá ro za tát a rend õrségnek
meg kül di.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál la tok
vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi XXVIII. tör -
vény 10.  § (1) be kez dé sé ben a „Föld mû ve lés ügyi és Vi -
dék fej lesz té si Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „te -
nyész té si ha tó ság” szö veg, 20.  § (2) be kez dé sé ben az „a
ter ve zett tar tás he lye sze rint ille té kes te le pü lé si, fõ vá ros -
ban ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ je (a továb biak ban:
jegy zõ)” szö veg rész he lyé be az „az ál lat vé del mi ha tó ság”
szö veg, 20.  § (3) be kez dé sé ben, 21.  § (2) be kez dé sé ben a
„ter mé szet vé de lem ille té kes ál la mi szer ve” szö veg rész he -
lyé be a „ter mé szet vé del mi ha tó ság” szö veg, 22.  § (2) be -
kez dés a)–b) pont já ban az „a jegy zõ nek” szö veg rész he -
lyé be az „az ál lat vé del mi ha tó ság nak” szö veg, 22.  § (2) be -
kez dés a) pont já ban a „ter mé szet vé de lem ille té kes ál la mi
szer vé nek” szö veg rész he lyé be a „ter mé szet vé del mi ha tó -
ság nak” szö veg, 22.  § (3) be kez dé sé ben a „ter mé szet vé de -
le mért fe le lõs mi nisz té ri um nak is” szö veg rész he lyé be a
„ter mé szet vé del mi ha tó ság nak” szö veg, 23.  § (1) be kez dé -
sé ben, 45.  § (2) be kez dé sé ben, 45/A.  §-ában az „a jegy zõ”
szö veg rész he lyé be az „az ál lat vé del mi ha tó ság” szö veg,

23.  § (1) be kez dé sé ben, 40.  § (4) be kez dé sé ben a „ter mé -
szet vé de lem ille té kes te rü le ti ál la mi szer ve” szö veg rész
he lyé be a „ter mé szet vé del mi ha tó ság” szö veg, 23.  §
(2) be kez dé sé ben az „az ille té kes” szö veg rész he lyé be az
„a ha tás kör rel ren del ke zõ” szö veg, 25.  § (5) be kez dé sé ben
az „a mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lat egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö -
veg, 29.  § (4) be kez dé sé ben, 45.  § (1) be kez dé sé ben az „ál -
lat egész ség ügyi” szö veg rész he lyé be az „ál lat vé del mi”
szö veg, 45/A. §-ában az „ál lat egész ség ügyi” szö veg rész
he lyé be az „ál lat vé del mi ha tó ság, az ál lat-egész ség ügyi”
szö veg, 31.  § (1) be kez dé sé ben az „a tar tás he lye sze rin ti
ál lat egész ség ügyi” szö veg rész he lyé be az „az ál lat vé del -
mi” szö veg, 39.  § (1) be kez dé sé ben a „ter mé szet vé de lem
ille té kes ál la mi te rü le ti szer ve” szö veg rész he lyé be a „ter -
mé szet vé del mi ha tó ság” szö veg, 41.  § (1) be kez dé sé ben
az „ál lat ott hon ter ve zett he lye sze rint ille té kes jegy zõ”
szö veg rész he lyé be az „ál lat vé del mi ha tó ság” szö veg,
45.  § (2) be kez dé sé ben a „ter mé szet vé de lem ál la mi te rü le -
ti szer ve” szö veg rész he lyé be a „ter mé szet vé del mi ha tó -
ság” szö veg, 47.  §-ában a „föld mû ve lés ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 49.  § (3) be kez -
dés b) pont já ban az „a jegy zõ ál la tok vé del mé vel” szö veg -
rész he lyé be az „az ál lat vé del mi ha tó ság ki je lö lé sét” szö -
veg, 49.  § (4) be kez dés b) pont já ban a „kör nye zet vé del mi
és víz ügyi” szö veg rész he lyé be a „ter mé szet vé de le mért fe -
le lõs” szö veg, a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré vel, 
va la mint a bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „ren -
dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 49.  § (4) be kez dés
c) pont já ban a „bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a
„ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 49.  § (4) be kez -
dés d) pont já ban a „köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi”
szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs” szö veg, 49.  § 
(4) be kez dés e) pont já ban az „a mû ve lõ dé si és köz ok ta tá -
si” szö veg rész he lyé be az „az ok ta tá sért fe le lõs” szö veg,
az „az ipa ri, ke res ke del mi és ide gen for gal mi” szö veg rész
he lyé be az „a köz le ke dé sért fe le lõs” szö veg, a „kör nye zet -
vé del mi és te rü let fej lesz té si” szö veg rész he lyé be a „ter mé -
szet vé de le mért fe le lõs” szö veg, az „a nép jó lé ti” szö veg -
rész he lyé be az „az egész ség ügyért fe le lõs” szö veg, 49.  §
(4) be kez dés f) pont já ban a „kör nye zet vé del mi és te rü let -
fej lesz té si” szö veg rész he lyé be a „ter mé szet vé de le mért fe -
le lõs” szö veg, az „az ipa ri, ke res ke del mi és ide gen for gal -
mi” szö veg rész he lyé be az „a köz le ke dé sért fe le lõs” szö -
veg lép.

50.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál la tok 
vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi XXVIII. tör -
vény 20.  § (2) be kez dé sé ben az „– az ál lat egész ség ügyi ha -
tó ság és a ter mé szet vé de lem ille té kes ál la mi szer vé nek
szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val –” szö veg rész, 20.  § (3) be -
kez dé sé ben az „ , a ter ve zett tar tás he lye sze rint ille té kes
jegy zõ és ál lat egész ség ügyi ha tó ság szak ha tó sá gi hoz zá já -
ru lá sá val” szö veg rész, 21.  § (2) be kez dé sé ben az „ , a ter -
ve zett tar tás he lye sze rint ille té kes jegy zõ és ál lat egész ség -
ügyi ha tó ság hoz zá já ru lá sá val” szö veg rész, 21.  § (3) be -
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kez dé se, 39.  § (3) be kez dé sé ben az „az ál lat-egész ség ügyi
ha tó ság szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val együtt” szö veg -
rész, 41.  § (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

51.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál la tok 
vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi XXVIII. tör -
vény az aláb bi al cím mel és új 24/A–24/E.  §-ok kal egé szül
ki:

„Veszélyes ebek tartása és az állatviadalok tilalma

24/A.  § (1) Ve szé lyes eb nek mi nõ sül a Kor mány ál tal
ren de let ben meg ha tá ro zott, az élet re és a tes ti ép ség re ter -
mé sze tes haj la ma i nál fog va fo ko zot tan ve szé lyes eb.

(2) Ti los a ve szé lyes eb bár mely mó don való sza po rí tá -
sa, te nyész té se – ide ért ve a vét len sza po ru la tot is –, az or -
szág ba való be ho za ta la, ki vi te le, el ide ge ní té se, rek lá mo -
zá sa, hir de té se, bár mely for má ban tör té nõ ver se nyez te té -
se, õr zõ-vé dõ fel ada tok ra való tar tá sa, kép zé se és al kal ma -
zá sa.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl az ál lat vé del mi
ha tó ság em ber nek vagy ál lat nak – in ger lé se nél kül – oko -
zott sú lyos sé rü lés  miatt egye di leg ebet ve szé lyes nek mi -
nõ sít het (a továb biak ban: ve szé lyes nek mi nõ sí tett eb).

(4) A ve szé lyes és a ve szé lyes nek mi nõ sí tett eb ki zá ró -
lag az ál lat vé del mi ha tó ság ál tal ki adott en ge déllyel, kor -
mány ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén és mó -
don, egye di azo no sí tó val el lát va tart ha tó.

(5) A ve szé lyes és ve szé lyes nek mi nõ sí tett ebet pol gá ri
jogi szem pont ból vad ál lat nak kell te kin te ni.

24/B.  § (1) Ti los az ál la tok kö zött olyan vi a dal, az ál la -
tok egy más el le ni uszí tá sá val olyan küz de lem (a továb -
biak ban együtt: ál lat vi a dal) szer ve zé se, tar tá sa, amely az
ál la tok sé rü lé sét vagy el pusz tu lá sát okoz hat ja. Ti los to -
váb bá az ál lat vi a dal ra fo ga dás szer ve zé se, az ál lat vi a da lon 
való köz re mû kö dés, rész vé tel, fo ga dás kö tés.

(2) Ti los ál lat vi a dal cél já ra
a) ál la tot tar ta ni, te nyész te ni, ki ké pez ni, ido mí ta ni, va -

la mint más sze mély nek át ad ni, vagy for gal maz ni;
b) épü le tet vagy egyéb he lyet, anya gi esz közt más sze -

mély ren del ke zé sé re bo csá ta ni.
(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt ti la lom nem vo nat ko zik a 

kü lön jog sza bá lyok alap ján az ál la tok nak va dá sza ton való
al kal ma zá sá ra.

24/C.  § Az ál lat vé del mi ha tó ság a 24/A.  § (4) be kez dé se 
sze rin ti en ge dé lye zé si el já rás ban jo go sult ke zel ni

a) az eb tar tó ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, lak cí mét,
b) az eb tar tó nyi lat ko za tát, hogy nem áll cse lek võ ké -

pes sé get ki zá ró vagy kor lá to zó gond nok ság alatt,
c) az eb tar tá si he lyét (a te le pü lés neve, ke rü let, ház -

szám).
24/D.  § (1) Az ál lat vé del mi ha tó ság a ve szé lyes ebek rõl

és a ve szé lyes sé mi nõ sí tett ebek rõl nyil ván tar tást ve zet,
amely az aláb bi ada to kat tar tal maz za:

a) az eb tar tó ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, lak cí mét,
b) az eb tar tá si he lyét,

c) az eb faj tá ját, szü le té si ide jét, ne mét, szí nét, ne vét,
egye di je lét (mik ro chip szá mát) és mar ma gas sá gát,

d) az eb egyéb egye di jel lem zõ it,
e) ivar ta la ní tott eb ese tén az ivar ta la ní tás idõ pont ját.
(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ada to kat az eb el pusz tu -

lá sá tól, el vesz té sé tõl, tu laj do nos vál to zá sá tól szá mí tott há -
rom évig kell nyil ván tar ta ni.

24/E.  § (1) Ha a ve szé lyes ebre vo nat ko zó eb tar tás sza -
bá lya it meg sze gik és e miatt az eb em ber nek vagy ál lat nak
sé rü lést okoz, az ál lat vé del mi ha tó ság el ren de li az eb éle -
té nek ki ol tá sát.

(2) Ha a ve szé lyes nek mi nõ sí tett ebre vo nat ko zó eb tar -
tás sza bá lya it meg sze gik és e miatt az eb

a) em ber nek 8 na pon be lül gyó gyu ló sé rü lést vagy ál -
lat nak ki sebb sé rü lést okoz, az eb ivar ta la ní tá sát,

b) em ber nek vagy ál lat nak is mé tel ten az a) pont sze rin -
ti sé rü lést okoz, vagy em ber nek 8 na pon túl gyó gyu ló sé rü -
lést, il let ve ál lat nak sú lyos sé rü lést okoz, az eb éle té nek ki -
ol tá sát
el ren de li az ál lat vé del mi ha tó ság.

(3) A ve szé lyes vagy ve szé lyes sé mi nõ sí tett eb tu laj do -
no sa el len in dí tott bün te tõ- vagy sza bály sér té si el já rás so -
rán jog erõs ha tá ro zat tal el kob zott eb éle té nek ki ol tá sát el
kell ren del ni.

(4) A jog erõs ha tá ro zat tal el ren delt ha tó sá gi be avat ko -
zá sok (ivar ta la ní tás, tar tós egye di azo no sí tás), to váb bá a
le fog la lás, az el kob zás és az eb éle te ki ol tá sá nak költ sé gei
az eb tu laj do no sát ter he lik.”

52.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel az ál lam- és köz biz -
ton ság ról  szóló 1974. évi 17. tör vényerejû ren de let ha tá -
lyát vesz ti.

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ tör vénymódosításokról 
 szóló 2003. évi LXXIII. tör vény módosítása

53.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a me zõ -
gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz és egyéb in -
téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl és az
ez zel össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló 2003. évi
LXXIII. tör vény pre am bu lu má ban a „Me zõ gaz da sá gi és
Vi dék fej lesz té si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „me zõ gaz -
da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv” szö veg, 1.  §
(1) be kez dé sé ben a „Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hi va tal ra (a továb biak ban: MVH)” szö veg rész he lyé be a
„me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv re”
szö veg, 2.  § d)–e) pont já ban, 3.  § e) és l) pont já ban, 6.  §
(6) be kez dé sé ben, 7.  § (3) be kez dé sé ben, 8.  § (1), (3) és
(7) be kez dé sé ben, 8.  § (5) be kez dés e) és f) pont já ban,
10.  § (5) be kez dé sé ben, 10/A.  § (2) be kez dé sé ben, 12.  §
(6)–(7) be kez dé sé ben, 15.  § (4) és (5) be kez dé sé ben,
15/A.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 15/C.  § (1) és (2) be kez -
dé sé ben, 15/D.  § (2) és (4) be kezd ésé ben, 16.  § (1) és
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(4) be kez dé sé ben, 16.  § (2) be kez dés b) pont já ban, 17.  §
(2) be kez dé sé ben, 20.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 36.  § (1)
és (2) be kez dé sé ben, 37/B.  § (3) és (5) be kez dé sé ben az
„az MVH” szö veg ré szek he lyé be az „a me zõ gaz da sá gi és
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv” szö veg, 6.  § (1)–(5) és
(7)–(8) be kez dé sé ben, 7.  § (3) be kez dé sé ben, 8.  § (2) és
(7) be kez dé sé ben, 10/A.  § (1) be kez dé sé ben, 12.  § (1)–(2), 
(4) és (7) be kez dé sé ben, 15.  § (2) be kez dé sé ben, 15/C.  §
(1) be kez dé sé ben, 15/D.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 35.  §
(1) és (3) be kez dé sé ben, 36.  § (1) és (2) be kez dé sé ben,
37.  §-ában, 37/A.  § (4) és (5) be kez dé sé ben az „Az MVH”
szö veg rész he lyé be az „A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz -
té si tá mo ga tá si szerv” szö veg, 6.  § (3) be kez dé sé ben az „az 
MVH a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Miniszté -
rium” szö veg rész he lyé be az „a me zõ gaz da sá gi és vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá si szerv az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 6.  § (5) be -
kez dés b) pont já ban az „a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té ri um En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va ta la ál tal
ke zelt im port en ge dély” szö veg rész he lyé be az „az im port -
en ge dély” szö veg, 7.  § (1) be kez dé sé ben az „az
MVH-nak” szö veg rész he lyé be az „a me zõ gaz da sá gi és
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv nek” szö veg, 8.  § (2) és
(4) be kez dé sé ben, 45.  § (2)–(3) be kez dé sé ben a „föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be a „mi nisz ter” szö veg, II. Ré szé nek cí mé ben az „MVH”
szö veg rész he lyé be a „MEZÕGAZDASÁGI ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI SZERV” szö veg,
10.  § (1)–(2) be kez dé sé ben az „az MVH Köz pon ti Hi va ta -
lá hoz” szö veg rész he lyé be az „a me zõ gaz da sá gi és vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá si szerv hez” szö veg, 35.  § (3) be kez dé -
sé ben a „mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter”
szö veg, 45.  § (3) be kez dé sé ben az „az in for ma ti kai és hír -
köz lé si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „a köz igaz ga -
tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szöveg lép.

54.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a me zõ -
gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz és egyéb in -
téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl és az
ez zel össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló 2003. évi
LXXIII. tör vény 7.  § (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl  szóló
2006. évi LXXXVIII. tör vény módosítása

55.  § A nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló
2006. évi LXXXVIII. tör vény 12.  §-a az aláb bi (3) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy
a) az ag rár kár-eny hí té si szer vet vagy szer ve ket,
b) az ag rár kár-meg ál la pí tó szer vet vagy szer ve ket

ren de let ben je löl je ki.”

56.  § A nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló
2006. évi LXXXVIII. tör vény l.  § (2) be kez dé sé ben az

„ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi -
nisz ter) ál tal ki je lölt szer ve zet (a továbbiak ban: Szer ve -
zet)” szö veg rész he lyé be az „ag rár kár-eny hí té si szerv”
szö veg, 3.  § (1) be kez dé sé ben az „a Szer ve zet tel” szö veg -
rész he lyé be az „az ag rár kár-eny hí té si szerv vel” szö veg,
3.  § (2) be kez dé sé ben, 9.  § (2) be kez dé sé ben, 11.  § (1) be -
kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben, 11.  § (2) be kez dé sé ben az
„A Szer ve zet” szö veg rész he lyé be az „Az ag rár kár-eny hí -
té si szerv” szö veg, 4.  § (1) be kez dés c) pont já ban az „a kü -
lön jog sza bály ban ki je lölt szak igaz ga tá si” szö veg rész he -
lyé be az „az ag rár kár-meg ál la pí tó” szö veg, 4.  § (1) be kez -
dés d) pont já ban, 5.  § (2) be kez dé sé ben az „a szak igaz ga -
tá si” szö veg rész he lyé be az „az ag rár kár-meg ál la pí tó”
szö veg, 4.  § (1) be kez dés d) pont já ban, 5.  § (2) be kez dé sé -
ben az „a Szer ve zet hez” szö veg rész he lyé be az „az ag rár -
kár-eny hí té si szerv hez” szö veg, 4.  § (3) be kez dé sé ben,
10.  §-ában az „a Szer ve zet” szö veg rész he lyé be az „az ag -
rár kár-eny hí té si szerv” szö veg, 4.  § (3) be kez dé sé ben az „a 
Szer ve zet nek” szö veg rész he lyé be az „az ag rár kár-eny hí -
té si szerv nek” szö veg lép.

57.  § A nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló
2006. évi LXXXVIII. tör vény 12.  § (2) be kez dé sé ben az
„a Szer ve zet és a szak igaz ga tá si szerv ki je lö lé sét,” szö -
veg rész ha tá lyát vesz ti.

Az erdõbirtokossági társulatról  szóló
1994. évi XLIX. tör vény módosítása

58.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az er dõ -
bir to kos sá gi tár su lat ról  szóló 1994. évi XLIX. tör vény 6.  §
(1) be kez dé sé ben az „az ille té kes” szö veg rész he lyé be az
„a” szö veg lép.

59.  § Az er dõ bir to kos sá gi tár su lat ról  szóló 1994. évi
XLIX. tör vény 6.  § (1) be kez dé sé ben az „er dõ te rü let fek -
vé se sze rint ille té kes” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

A termõföldrõl  szóló
 1994. évi LV. tör vény módosítása

60.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ter -
mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 40.  §-át köve tõen a
kö vet ke zõ új 40/A–40/F.  §-ok kal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Gyümölcstermesztési célú hasznosítás

40/A.  § (1) Az 1500 m2-nél na gyobb te rü le ten gyü -
mölcs fa ül tet vény, va la mint 500 m2-nél na gyobb te rü le ten
bo gyós gyü mölcs ül tet vény csak en ge déllyel te le pít he tõ a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott Nem ze ti Faj ta jegy -
zék ben vagy Szál lí tói Faj ta jegy zék ben sze rep lõ faj ták kal.

(2) A te le pí té si en ge dély irán ti ké rel met a te le pí tés he -
lye sze rint ille té kes jegy zõ höz a te le pí tés meg kez dé se elõtt 
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leg alább egy hó nap pal kell be nyúj ta ni. A ké re lem nek tar -
tal maz nia kell a te le pí té si te rü let hely raj zi szá mát, an nak
mé re tét, a te le pí te ni kí vánt gyü mölcs fajt és an nak faj tá it, a
sor- és tõ tá vol sá got, a ter mõ hely öko ló gi ai al kal mas sá gá -
nak iga zo lá sát, va la mint a ter mék ta ná csi ja vas la tot.

(3) A jegy zõ a te le pí té si en ge délyt a (2) be kez dés sze -
rin ti tar ta lom mal leg fel jebb két év idõ tar tam ra adja ki. A
ha tá ro zat az in gat lan ha tá rá tól meg ha tá ro zott ül te té si tá -
vol sá got ír hat elõ. A te le pí té si en ge dély egy pél dá nyát a
me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv nek, va la mint mû ve lé si -
ág-vál to zás ese tén az in gat lan ügyi ha tó ság nak is meg kell
kül de ni.

40/B.  § (1) Az el te le pí tett ül tet vény ter mõ re for du lá sát
az ül tet vény hasz ná ló ja kö te les be je len te ni a me zõ gaz da -
sá gi igaz ga tá si szerv nek a nö vény ter mesz té si ha tó ság iga -
zo lá sá nak csa to lá sá val.

(2) Az 1.  § (1) be kez dés sze rin ti gyü mölcs ül tet vé nyek
ki vá gá sát a ki vá gást köve tõen egy hó na pon be lül a tu laj -
do nos nak vagy hasz ná ló nak be kell je len te nie a me zõ gaz -
da sá gi igaz ga tá si szerv nek. Ha egy éven be lül új ra te le pí -
tést nem ter vez nek, a mû ve lé si ág-vál to zást be kell je len te -
ni az in gat lan ügyi ha tó ság nak.

40/C.  § (1) A gyü mölcs ül tet vény-ka tasz te re min den, az
1.  § (1) be kez dé sé ben meg je lölt ül tet vény te kin te té ben tar -
tal maz za az ül tet vé nyek azo no sí tó ada ta it (te le pü lés, hely -
raj zi szám, te rü let nagy ság), az ül tet vény hasz ná ló já nak
azo no sí tó ada ta it (név, lak cím, il let ve szer ve zet meg ne ve -
zé se és szék he lye), és a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv ál -
tal adott re giszt rá ci ós szá mát, va la mint a me zõ gaz da sá gi
hasz no sí tá sú föld te rü le té nek nagy sá gát.

(2) Az ül tet vény ka tasz ter tar tal maz za
a) az ül tet vény jel lem zõ it:

 1. jel leg,
 2. te le pí té si jel lem zõk,
 3. fek vés, ki tett ség,
 4. tér ál lás, sor- és tõ tá vol ság,
 5. ön töz he tõ ség,
 6. mû ve lés mód,
 7. tá masz rend szer,
 8. te le pí tés ide je,
 9. faj ta meg osz lás,
10. alany hasz ná lat,
11. ter mõ ké pes ség;

b) az ül tet vény hez kap cso ló dó fel dol go zó és tá ro ló ka -
pa ci tás ada ta it; valamint

c) a ter mék hasz no sí tá sá nak, ér té ke sí té sé nek irá nyá ra
vo nat ko zó ada to kat.

(3) A ka tasz ter adat tar tal ma sta tisz ti kai cél ra fel hasz nál -
ha tó, ab ból az ada tok a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
(a továb biak ban: KSH) ré szé re egye di azo no sí tás ra al kal -
mas mó don sta tisz ti kai cél ból át ad ha tók.

40/D.  § (1) A gyü möl csös ül tet vény ka tasz te rét a me zõ -
gaz da sá gi igaz ga tá si szerv ve ze ti.

40/E.  § (1) Azok a gyü möl csös ül tet vény-hasz ná lók,
akik nem já rul tak hoz zá a szõ lõ- és gyü möl csös ül tet vé -
nyek össze írá sá ról  szóló 2000. évi CXLIII. tör vény alap -

ján fel vett ada ta ik nak a KSH ré szé re tör té nõ át adá sá hoz,
illetve akik a meg ke re sés el le né re sem je lent kez tek be a
gyü mölcs ül tet vény-ka tasz ter be, vagy aki ket a KSH ko ráb -
ban nyil ván tar tás ba vé tel  miatt nem ke re sett meg, kö te le -
sek a 2/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti ada to kat 2005. má jus
31-ig a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv me gyei ki ren delt -
sé gé nek je len te ni.

(2) Hi á nyos adat szol gál ta tás, il let ve a re giszt rá ci ós és a
ka tasz te ri rend szer be be je len tett ada tok el té ré se ese té ben a 
me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv hi ány pót lás ra szó lít ja fel
az ül tet vény hasz ná lót.

(3) Az ül tet vény hasz ná ló a nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen 
az ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zást har minc na pon be lül
kö te les be je len te ni a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv nél.

40/F.  § (1) A gyü mölcs ül tet vény-ka tasz ter be be je len tett 
ada tok va ló di sá gát a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv a
föld mé ré si és tér in for ma ti kai ál lam igaz ga tá si szerv köz re -
mû kö dé sé vel el len õr zi.

(2) Aki va lót lan ada to kat je len t, vagy az adat szol gál ta -
tást fel szó lí tás el le né re sem tel je sí ti, a me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szerv 20 ezer fo rint tól 50 ezer fo rin tig ter je dõ
pénz bír ság gal sújt ja.”

(2) A ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 90.  §
(1) be kez dé se a kö vet ke zõ új h) és i) pont tal egé szül ki:

[(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let tel
meg ál la pít sa]

„h) a ta laj vé del mi ha tó ság vagy ha tó sá gok ki je lö lé sét,
i) a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv vagy szer vek ki je -

lö lé sét.”

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ter mõ -
föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 3.  § i) pont já ban a
„csa lá di gaz da ság köz pont ja sze rint ille té kes me gyei (fõ -
vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv” szö veg, 8/A.  § (2) be -
kez dés a) pont já ban az „a la kó he lye, illetve tar tóz ko dá si
he lye sze rint ille té kes te rü le ti” szö veg rész he lyé be az „az”
szö veg, 8/A.  § (2) be kez dés c) pont já ban a „te vé keny ség
vég zé sé nek he lye sze rint ille té kes me gyei föld mû ve lés -
ügyi hi va tal (a továb biak ban: FM hi va tal)” szö veg rész he -
lyé be a „me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv” szö veg, 8/A.  §
(3) be kez dé sé ben az „Az FM hi va tal nak” szö veg rész he -
lyé be az „A me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv nek” szö veg,
8/A.  § (3) be kez dé sé ben, 8/C.  § (1) be kez dé sé ben az „az
FM hi va tal” szö veg ré szek he lyé be az „a me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szerv” szö veg, 8/B.  § (2) be kez dé sé ben a „ter -
mõ föld fek vé se sze rin ti ille té kes az FM hi va tal nak” szö -
veg rész he lyé be a „me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv nek”
szö veg lép, 8/C.  § (1) be kez dé sé ben a „ter mõ föld fek vé se
sze rint ille té kes FM hi va tal” szö veg rész he lyé be a „me zõ -
gaz da sá gi igaz ga tá si szerv” szö veg, 8/C.  § (1) és (2) be -
kez dé sé ben az „Az FM hi va tal” szö veg rész he lyé be az
„A me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv” szö veg, 21.  § (4) be -
kez dé sé ben az „a te lep fek vé se sze rint illeté kes me gyei
(fõ vá ro si) ál lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo -
más” szö veg rész he lyé be az „az ál lat-egész ség ügyi ha tó -
ság” szö veg, 25/B.  § (2) be kez dé sé ben az „Ál la mi Er dé -
sze ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „er dé sze ti ha tó ság” 
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szö veg, 74.  § b) pont já ban a „szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá -
sok” szö veg rész he lyé be a „valamint szak ha tó ság köz re -
mû kö dé se ese tén a szak ha tó ság hoz zá já ru lá sá nak” szö veg, 
75.  § (1) be kez dé sé ben az „a szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sok -
ban” szö veg rész he lyé be a „szak ha tó ság köz re mû kö dé se
ese tén annak hoz zá já ru lá sá ban” szö veg, 75.  § (4) be kez dé -
sé ben az „ille té kességébe” szö veg rész he lyé be a „ha tás kö -
ré be” szö veg, 88/A.  § (3) be kez dé sé ben az „a la kó he lye,
illetve tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes te rü le ti” szö veg -
rész he lyé be az „az” szö veg, 3. szá mú mel lék let 2. pont
fel ve ze tõ ré szé ben az „A tör vény ben elõ írt szak ha tó sá gi
hoz zá já ru lá sok be szer zé sé nek el mu lasz tá sa, illetve az ab -
ban” szö veg rész he lyé be a „Szak ha tó ság köz re mû kö dé si
kö te le zett sé ge ese tén a hoz zá já ru lá sá ban” szö veg, 3. szá -
mú mel lék let 2. pont b) al pont já ban az „a 70.  § (1) be kez -
dé sé ben elõ ír tak be tar tá sá ra ki adott szak ha tó sá gi hoz zá já -
ru lás ban” szö veg rész he lyé be a „ha a 70.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ ír tak be tar tá sa kap csán szak ha tó ság köz re mû kö dé -
se szük sé ges, az annak hoz zá já ru lá sá ban” szö veg lép.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 2.  §

(3) be kez dé sé ben az „elsõ fokú” szö veg rész, 8/C.  § (5) be -
kez dé se, 60.  § (6) és (7) be kez dé se, 69.  § (2) be kez dé se,
70.  § (2) be kez dé se, 71.  §-a, 72.  § (1) be kez dé sé ben a „ , to -
váb bá a 63.  § (1) be kez dé sé ben és a 70.  §-ban meg ha tá ro -
zott ese tek ben szak ha tó sá gi hoz zá já ru lást” szö veg rész,
75.  § (4) be kez dé sé ben a „te rü le ti leg ille té kes” szö veg rész, 
88/B.  § (2) be kez dé sé ben az „el sõ fo kú” szö veg rész, 3. szá -
mú mel lék let 2. pont c) al pont ja,

b) a szõ lõ- és gyü mölcs ter mesz tés rõl, va la mint a bor -
gaz dál ko dás ról  szóló 1970. évi 36. tör vényerejû ren de let
ha tá lyát vesz ti.

A fegyveres biztonsági õrségrõl,
a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról  szóló

 1997. évi CLIX. tör vény módosítása

61.  § A fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del -
mi és a me zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör vény 
17.  § (1) be kez dé sé ben az „az ille té kes me gyei föld mû ve -
lés ügyi hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az „a me zõ gaz da -
sá gi igaz ga tá si szerv nek” szö veg, 21.  § (1) be kez dé sé ben,
22.  § (1) és (2) be kez dé sé ben a „me gyei föld mû ve lés ügyi
hi va tal” szö veg rész he lyé be a „me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si
szerv” szö veg, 21.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei föld mû -
ve lés ügyi hi va talt” szö veg rész he lyé be a „me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szer vet” szö veg lép.

A földmérési és térképészeti tevékenységrõl  szóló
1996. évi LXXVI. tör vény módosítása

62.  § (1) A föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny ség rõl
 szóló 1996. évi LXXVI. tör vény 25.  § (2) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Bi zott ság ba két-két ta got je löl ki a mi nisz ter és a
hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, egy-egy ta got je löl nek ki
a Kor mány ál tal ki je lölt mi nisz te rek, va la mint a Köz pon ti
Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé -
mia el nö ke és a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta -
nács el nö ke.”

(2) A föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló
1996. évi LXXVI. tör vény 29.  § (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben

a) je löl je ki a föld mé ré si és tér in for ma ti kai ál lam igaz -
ga tá si szer vet vagy szer ve ket,

b) je löl je ki a Bi zott ság ba egy-egy ta got de le gá ló mi -
nisz te re ket,

c) ha tá roz za meg az egyes sa já tos célú föld mé ré si és
tér ké pé sze ti te vé keny ség rész le tes sza bá lya it és kö ve tel -
mény rend sze rét.”

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a föld mé ré -
si és tér ké pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló 1996. évi LXXVI.
tör vény 6.  § (2) be kez dé sé ben a „föld mû ve lés ügyi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „tér ké pé sze tért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 6.  § (2) be kez dé sé -
ben, 24.  § (2) be kez dé sé ben, 29.  § (1) és (3)–(4) be kez dé -
sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 6.  § (3) be kez -
dé sé ben az „ille té kességi te rü le tü kön a kör ze ti föld hi va ta -
lok, il let ve a Fõ vá ro si Ke rü le tek Föld hi va ta la
(a továbbiak ban együtt: kör ze ti föld hi va tal), vagy a me -
gyei föld hi va ta lok, il let ve a Fõ vá ro si Föld hi va tal (a továb -
biak ban együtt: me gyei föld hi va tal) ke ze lik” szö veg rész
he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság ke ze li” szö veg, 11.  §
(5) be kez dé sé ben, 12.  § (5) be kez dé sé ben, 17.  § (3) be kez -
dé sé ben az „a kör ze ti föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az
„az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 11.  § (7) be kez dé sé ben,
12.  § (6) be kez dé sé ben az „ille té kes kör ze ti föld hi va tal”
szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,
12.  § (4) be kez dé sé ben az „a kör ze ti föld hi va tal nak” szö -
veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság nak” szö veg,
12.  § (5) be kez dé sé ben, 16.  § (2) be kez dé sé ben, 29.  §
(4) be kez dé sé ben az „a föld hi va tal” szö veg ré szek he lyé be
az „az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 12.  § (5)–(6) be kez -
dé sé ben az „A föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „Az in -
gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 16.  § (2) be kez dé sé ben az
„ille té kes me gyei föld hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az
„in gat lan ügyi ha tó ság hoz” szö veg, 16.  § (4) be kez dé sé ben 
az „ille té kes kör ze ti föld hi va tal nak” szö veg rész he lyé be
az „in gat lan ügyi ha tó ság nak” szö veg, 17.  § (4) be kez dé sé -
ben a „mi nisz té ri um (or szá gos ha tás kö rû szerv) vagy az ál -
ta la meg bí zott szerv” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter
(köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv)” szö veg, 19.  § (2) be kez -
dés b) pont já ban, 19.  § (3) be kez dé sé ben, 20.  § (3) be kez -
dé sé ben az „ille té kes me gyei föld hi va tal” szö veg rész he -
lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 19.  § (4) be kez dé -
sé ben az „a me gyei föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „az
in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 20.  § (2) be kez dé sé ben az
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„ille té kes me gyei föld hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az
„in gat lan ügyi ha tó ság nak” szö veg, az „A me gyei föld hi -
va tal” szö veg rész he lyé be az „Az in gat lan ügyi ha tó ság”
szö veg, 24.  § (1) be kez dé sé ben, 29.  § (1)–(2) és (4) be kez -
dé sé ben a „föld mû ve lés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be a „mi nisz ter” szö veg, 26.  § (1) be kez dé sé ben a „szer ve -
ze tei elsõ fo kon a kör ze ti föld hi va ta lok, má sod fo kon a me -
gyei föld hi va ta lok, va la mint or szá gos ille té kességgel a
köz pon ti föld mé ré si szer ve zet” szö veg rész he lyé be a
„szer ve ze te az in gat lan ügyi ha tó ság és a föld mé ré si és tér -
in for ma ti kai ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 29.  § (4) be -
kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg lép.

63.  § A föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló
1996. évi LXXVI. tör vény 4.  § (4) be kez dé se, 19.  § (4) be -
kez dés má so dik mon da ta, 26.  § (3)–(5) be kez dé se, 27.  §
d) pont já ban az „a föld mé ré si szak fel ügye let út ján” szö -
veg rész ha tá lyát vesz ti.

Az állattenyésztésrõl  szóló
1993. évi CXIV. tör vény módosítása

64.  § (1) Az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV.
tör vény 17.  § f) és i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zé sek lép nek, egy ide jû leg a § az aláb bi j)–m) pon tok kal
egé szül ki:

[17.  § A te nyész té si ha tó ság az ál lat te nyész tés ha tó sá gi
fel ada ta i nak ke re té ben]

„f) el is me rést ad ki;
i) új ál lat faj tá kat és te nyész tõ szer ve ze tet el is mer;
j) el vég zi és el len õr zi a te nyész tés szer ve zés sel kap cso -

la tos fel ada to kat;
k) el lát ja az õs ho nos és vé dett ál lat fa jok gén for rá sa i nak 

meg õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat;
l) el len õr zi a te nyész ál la tok és sza po rí tó anya gok elõ ál -

lí tá sát, tá ro lá sát, for gal ma zá sát és fel hasz ná lá sát;
m) ve ze ti az in sze mi ná to ri név jegy zé ket, ha tó sá gi bi -

zo nyít ványt ad ki.”

(2) Az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör vény
49.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a te nyész té si
ha tó sá got vagy ha tó sá go kat ren de let ben je löl je ki.”

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál lat te -
nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör vény 3.  § 20. pont já -
ban az „a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter ál tal ala pí tott, ál lat te -
nyész té si ha tó sá gi fel ada to kat is el lá tó ál lam igaz ga tá si
szer ve zet” szö veg rész he lyé be az „az ál lat te nyész té si ha -
tó sá gi fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs szerv” szö veg, 3.  §
23. pont já ban a „Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi -
nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um)” szö veg rész
he lyé be a „te nyész té si ha tó ság” szö veg, 3.  § 23. pont já ban, 
19.  § (2) be kez dés d) pont já ban, 20.  § (1) be kez dé sé ben,
21.  § (2) és (5) be kez dé sé ben, 23.  § (1)–(2) be kez dé sé ben,

24.  § (2) be kez dé sé ben, 26.  § (1) be kez dé sé ben a „mi nisz -
té ri um” szö veg rész he lyé be a „te nyész té si ha tó ság” szö -
veg, 11.  § (1) be kez dé sé ben az „a mi nisz té ri um – a kör nye -
zet vé de le mért fe le lõs mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be
az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban:
mi nisz ter) – a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 14.  § (1) be kez dés a) pont já ban, 15.  §-át meg elõ zõ al -
cím ben, 15.  § (1) be kez dé sé ben a „mi nisz té ri um” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 20.  § (2) be kez dé sé ben
a „mi nisz té ri um – a te nyész tõ ha tó ság vé le mé nyét figye -
lembe véve –” szö veg rész he lyé be a „te nyész té si ha tó ság”
szö veg, 22.  § (3) be kez dé sé ben a „mi nisz té ri um” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um
(a továb biak ban: mi nisz té ri um)” szö veg, 44.  §-ában a „tar -
ta nak” szö veg rész he lyé be a „te nyész te nek, tar ta nak” szö -
veg, 46.  §-ában a „föld mû ve lés ügyi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „te nyész té si ha tó ság” szö veg, 49.  § (1) be kez dés 
a) pont já ban a „föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, b) pont -
já ban a „föld mû ve lés ügyi, va la mint a kör nye zet vé del mi és 
te rü let fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz -
ter, va la mint a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg lép.

65.  § Az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör -
vény 15.  § (1) be kez dés b) és d) pont ja, 15.  § (2) be kez dé -
se, 16.  § g) pont já ban az „ , il let ve a mi nisz té ri um” szö veg -
rész, 23.  § (2) be kez dé sé ben az „a te nyész té si ha tó ság ja -
vas la ta alap ján” szö veg rész, 44.  § e) pont ja, 49.  § (1) be -
kez dés a) pont 16. al pont ja ha tá lyát vesz ti.

Az erdõrõl és az erdõ védelmérõl  szóló
 1996. évi LIV. tör vény módosítása

66.  § (1) Az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996.
évi LIV. tör vény 98.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„98.  § (1) Az er dé sze ti ha tó ság
a) ha az er dõ gaz dál ko dó el mu laszt ja az erdõ vé del mé re 

és mû ve lé sé re vo nat ko zó, e tör vény ben elõ írt kö te le zett sé -
gek tel je sí té sét, új er dõ gaz dál ko dót je löl ki;

b) en ge dé lye zi az er dõ te rü let hon vé del mi, nem zet biz -
ton sá gi és ha tár ren dé sze ti cél ra tör té nõ igény be vé te lét.

(2) Az er dé sze ti ha tó ság szer ve zé si fel ada tai ke re té ben
a) gon dos ko dik a kör ze ti er dõ ter vek ké szí té sé rõl;
b) jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don el lát ja az er dõ -

gaz dál ko dás sal kap cso la tos el len õr zé si, pénz ügyi, el szá -
mo lá si fel ada to kat;

c) az Adat tár ré szé re a szük sé ges ada to kat össze gyûj ti,
elem zi;

d) a mi nisz ter meg bí zá sa alap ján gon dos ko dik az er dõ -
vé del mi mé rõ- és meg fi gye lõ rend szer mû kö dé sé vel kap -
cso la tos fel ada tok el lá tá sá ról;

e) el lát ja a kü lön jog sza bály ban ré szé re meg ha tá ro zott
fel ada to kat;
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f) nyil ván tart ja az er dõ gaz dál ko dó kat;

g) amennyi ben az er dõ te rü let tu laj do no sa, hasz ná ló ja,
ille tõ leg az er dõ gaz dál ko dó a tör vény ben fog lalt kö te le zett -
sé gé nek nem tesz ele get, az új er dõ gaz dál ko dó ki je lö lé sét
meg elõ zõ en fel hív ja a kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé re;

h) ja vas la tot tesz a ká ro sí tók el le ni vé de ke zés hez ad ha -
tó ál la mi tá mo ga tás ra;

i) nyil ván tar tást ve zet az er dé sze ti szak sze mély zet tag -
ja i ról;

j) köz re mû kö dik az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség hez
nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok igény be vé te lé vel kap cso la tos
el já rás ban;

k) együtt mû kö dik az ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat
kép vi se lõ-tes tü le té vel a te le pü lés ren de zé si és -fej lesz té si
fel ada tok el lá tá sá ban.”

(2) Az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIV.
tör vény 106.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az er dé sze ti
ha tó sá got vagy ha tó sá go kat ren de let ben je löl je ki.”

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

a) az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIV. tör vény 5. §-ában az „a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „az er dõ gaz dál ko dá sért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 11.  § (2) be kez dé sé ben a „Föld mû ve lés -
ügyi Mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) hi va ta -
los lap já ban” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter ál tal ve ze -
tett mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) hon lap -
ján, to váb bá hi va ta los lap já ban” szö veg, 14.  § (2) be kez dé -
sé ben az „egye bek ben ja vas la tot tesz arra, hogy a mi nisz -
ter – az érin tett költ sé gé re – a szük sé ges mun kák el vég zé se 
cél já ból más er dõ gaz dál ko dó szerv ki je lö lé sé rõl gon dos -
kod jon, ille tõ leg ál la mi tu laj don ban levõ erdõ ese té ben a
va gyon ke ze lõ sze mé lyé nek meg vál toz ta tá sát kez de mé -
nyez ze” szö veg rész he lyé be a „va la mint – az érin tett költ -
sé gé re – a szük sé ges mun kák el vég zé se cél já ból más er dõ -
gaz dál ko dó szer vet je löl ki, illetõ leg ál la mi tu laj don ban
levõ erdõ ese té ben a va gyon ke ze lõ sze mé lyé nek meg vál -
toz ta tá sát kez de mé nye zi” szö veg, 14.  § (3) be kez dé sé ben
az „a mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az er dé sze ti ha tó -
ság” szö veg, 17.  § (2) be kez dés c) pont já ban, 17.  § (4) be -
kez dés g) pont já ban a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 17.  §
(4) be kez dés h) pont já ban, 21.  § (4) be kez dés f) pont já ban
a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze -
tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 24.  § (4) be kez dé sé ben az
„ille té kes mi nisz te rek kel” szö veg rész he lyé be a „ha tás -
kör rel ren del ke zõ mi nisz te rek kel” szö veg, 26.  § (3) be kez -
dé sé ben a „Hon vé del mi Mi nisz té ri um elõ ze tes hoz zá já ru -
lá sá val – a te rü le ti leg ille té kes er dé sze ti ha tó ság” szö veg -
rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter elõ ze tes
hoz zá já ru lá sá val – az er dé sze ti ha tó ság” szö veg, 29.  §
(3) be kez dé sé ben a „Hon vé del mi Mi nisz té ri um” szö veg -
rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
40.  § (2) be kez dé sé ben az „a köz egész ség ügyi” szö veg -
rész he lyé be az „az egész ség ügyi” szö veg, 49.  § (2) be kez -

dé sé ben az „Az er dé sze ti ha tó ság” szö veg rész he lyé be a
„Szak ha tó ság köz re mû kö dé se ese tén e szak ha tó ság” szö -
veg, 56.  § (1) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter rel” szö -
veg rész he lyé be a „ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs 
mi nisz ter rel” szö veg, 66.  § (3) be kez dé sé ben a „hon vé del -
mi cél ra tör té nõ igény be vé te lét a hon véd ele mért fe le lõs
mi nisz ter, a nem zet biz ton sá gi és ha tár ren dé sze ti cél ra tör -
té nõ igény be vé te lét az e cé lo kért” szö veg rész he lyé be a
„hon vé del mi, nem zet biz ton sá gi vagy ha tár ren dé sze ti cél ra 
tör té nõ igény be vé te lét a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter,
a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz -
ter, ille tõ leg a ha tár ren dé sze tért” szö veg, 73.  § (2) be kez -
dés c) pont já ban a „mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ha tó -
ság” szö veg, 78.  § (5) be kez dé sé ben az „az ille té kes mi -
nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „a ha tás kör rel ren del -
ke zõ ha tó ság” szö veg, 87.  §-ában az „a mû kö dé si he lye
sze rint ille té kes er dé sze ti ha tó ság” szö veg rész he lyé be az
„az er dé sze ti ha tó ság” szö veg, 93.  § (2) be kez dé sé ben az
„el já rá sok ese tén a ter mé szet vé del mi ha tó ság” szö veg rész
he lyé be az „el já rá sok ban szak ha tó ság köz re mû kö dé se
ese tén a szak ha tó ság” szö veg, 96.  § (1) be kez dé sé ben az
„és egyes ha tó sá gi fel ada ta it a kor mány za ti mun ka meg -
osz tás ke re té ben” szö veg rész he lyé be a „fel ada ta it” szö -
veg, 97.  § s)–t) pont ja i ban az „ál la mi er dé sze ti szol gá lat
szer ve i nek” szö veg rész he lyé be az „er dé sze ti ha tó ság”
szö veg, 98.  §-át meg elõ zõ al cím ben az „ál la mi er dé sze ti
szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „er dé sze ti ha tó ság” szö -
veg lép.

67.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az er dõ -
rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIV. tör vény
13.  § (2) be kez dé sé ben az „er dõ gaz dál ko dó szék he lye sze -
rin ti” szö veg rész, 16.  § (3) be kez dé sé ben az „– az el sõd le -
ges ren del te tés sze rint ille té kes ha tó ság szak ha tó sá gi hoz -
zá já ru lá sá val –” szö veg rész, 17.  § (4) be kez dés a)–b) pont -
ja, 17.  § (4) be kez dé sé ben az „ , ille tõ leg szak ha tó sá gi hoz -
zá já ru lá sa alap ján” szö veg rész, 21.  § (2) és (3) be kez dé se,
24.  § (3) be kez dé sé ben az „ál lam i fel adat ként” szö veg rész, 
26.  § (3) be kez dé sé ben és 29.  § (3) be kez dé sé ben az „a
hul lám té ren lévõ erdõ ese té ben a víz ügyi ha tó ság, vé dett
ter mé sze ti te rü le tet érin tõ rész vo nat ko zá sá ban a ter mé -
szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá -
val, ille tõ leg” szö veg rész, 28.  §-ában az „– az érin tett szak -
ha tó ság elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val –” szö veg rész, 31.  §
(1) be kez dé sé ben az „az or szá gos er dé sze ti ha tó ság út ján
ál lam i fel adat ként” szö veg rész, 35.  § (4) be kez dé sé ben az
„– az érin tett ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sa
alap ján –” szö veg rész, 38.  § (1) be kez dés ben az „az ille té -
kes szak ha tó sá gok elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val” szö veg rész,
39.  § (3) be kez dé sé ben a „– vé dett ter mé sze ti te rü le tet
érin tõ rész vo nat ko zá sá ban a ter mé szet vé del mi ha tó ság
elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val –” szö veg rész,
40.  § (2) be kez dé sé ben az „az er dé sze ti ha tó ság elõ ze tes
szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val” szö veg rész, 41.  § (5) be -
kez dé sé ben az „– a vé dett ter mé sze ti te rü le tet érin tõ rész re
vo nat ko zó an a ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes szak ha -
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tó sá gi hoz zá já ru lá sá val –” szö veg rész, 43.  § (1) be kez dé -
sé ben a „– vé dett ter mé sze ti te rü le tet érin tõ rész ese té ben a 
ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já -
ru lá sá val –” szö veg rész, 44.  § (3) be kez dé sé ben és 70.  §
(1) be kez dé sé ben a „– vé dett ter mé sze ti te rü le tet érin tõ
rész vo nat ko zá sá ban a ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes
szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val –” szö veg rész, 47.  § (1) be -
kez dé sé ben az „– a nö vény vé del mi ha tó ság, valamint vé -
dett ter mé sze ti te rü le tet érin tõ rész vo nat ko zá sá ban a ter -
mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá -
sá val –” szö veg rész, 47.  § (2) be kez dé sé ben az „– az er dé -
sze ti ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val –”
szö veg rész, 47.  § (3) be kez dé sé ben az „– az er dé sze ti ha tó -
ság, valamint a vé dett ter mé sze ti te rü le tet érin tõ rész re vo -
nat ko zó an a ter mé szet vé del mi ha tó ság elõze tes szak ha tó -
sá gi hoz zá já ru lá sá val –” szö veg rész, 48.  § (4) be kez dé sé -
ben a „– vé dett ter mé sze ti te rü let ese tén a ter mé szet vé del -
mi ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val –” szö -
veg rész, 56.  § (2) be kez dé sé ben a „te rü le ti leg ille té kes”
szö veg rész, 59.  § (2) be kez dés má so dik mon da ta,
63.  §-ában a „– vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ erdõ ese tén 
a ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá -
já ru lá sá val –” szö veg rész, 66.  § (2) be kez dé se, 67.  §
(3) be kez dé sé ben az „– az érin tett szak ha tó sá gok be vo ná -
sá val –” szö veg rész, 68.  § (2) be kez dé sé ben az „ , és az
ille té kes ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sa alap -
ján” szö veg rész, 71.  § (2) be kez dé sé ben a „ja vas la tá ra a
mi nisz ter” szö veg rész, 73.  § (2) be kez dés b) pont já ban az
„az er dé sze ti ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sa
alap ján” szö veg rész, 73.  § (4) be kez dé sé ben az „– a vé dett
ter mé sze ti te rü le tet érin tõ rész re vo nat ko zó an a ter mé szet -
vé del mi ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá -
val –” szö veg rész, 73.  § (5) be kez dé sé ben az „ille té kes”
szö veg rész, 74.  § (1) be kez dé sé ben az „az er dé sze ti ha tó -
ság elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val” szö veg rész,
92.  § (1) és (4) be kez dé se, 93.  § (3)–(5) be kez dé se, 94.  §-a, 
96.  § (2) be kez dé se, 97.  § d)–e) pont ja, 106.  § (1) be kez dé -
sé ben az „a tör vény vég re haj tá sá val kap cso la tos rész le tes
sza bá lyo kat, így kü lö nö sen” szö veg rész, 106.  § (1) be kez -
dés 11. pont ja ha tá lyát vesz ti.

Az Országos Magyar Vadászkamaráról  szóló
1997. évi XLVI. tör vény módosítása

68.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Or szá -
gos Ma gyar Va dász ka ma rá ról  szóló 1997. évi XLVI. tör -
vény 20.  § (4) be kez dé sé ben a „va dá sza ti fel ügye lõ ség”
szö veg rész he lyé be a „va dá sza ti ha tó ság” szö veg, 26.  §
(1) be kez dé sé ben a „föld mû ve lés ügyi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „vad gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 39.  § (7) be kez dé sé ben a „föld mû ve lés ügyi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg lép.

Az állategészségügyrõl  szóló
 2005. évi CLXXVI. tör vény módosítása

69.  § (1) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi
CLXXVI. tör vény 2.  § 23. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„23. or szá gos fõ ál lat or vos: az ál lat egész ség ügyi és élel -
mi szer-el len õr zõ szol gá lat Kor mány ál tal meg ha tá ro zott
kép vi se lõ je;”

(2) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény 24.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„24.  § A Terv vég re haj tá sá nak el len õr zé sét a mi nisz ter
ál tal fel ál lí tott El len õr zõ Tes tü let vég zi, amely az or szá gos 
fõ ál lat or vos fel ügye le te alatt áll. Az El len õr zõ Tes tü let
tag ja it a mi nisz ter ne ve zi ki az ál lat egész ség ügyi és élel mi -
szer-el len õr zõ szol gá lat kép vi se lõi kö zül.”

(3) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény 25.  § (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az ál lat-egész ség ügyi fel ada to kat

a) a mi nisz ter,

b) az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság,

c) a jo go sult ál lat or vos,

d) az ál la mi ál lat egész ség ügyi la bo ra tó ri um,

e) a Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra (a továb biak ban: ka -
ma ra), va la mint

f) a ma gán ál lat or vos

lát ja el.

(2) Az (1) be kez dés b)–d) pont ja i ban fel so rol tak együtt al -
kot ják az ál la mi ál lat egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ
szol gá la tot, amely nek élén az or szá gos fõ ál lat or vos áll.”

(4) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény 30.  § (1) be kez dés h) és i) pont jai he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö vet ke zõ
j)–k) pon tok kal egé szül ki:

[(1) A mi nisz ter az ál lat egész ség ügy irá nyí tá si, szer ve -
zé si fel ada ta i nak ke re té ben]

„h) gon dos ko dik az ál la mi ál lat-egész ség ügyi fel ada tok
vég re haj tá sá nak meg szer ve zé sé rõl;

i) meg ál la po dik a ka ma rá val a ma gán ál lat or vo sok köz -
cé lú igény be vé te lé nek fel té te le i rõl;

j) jár vány ve szély ese tén an nak meg elõ zé sé re, il let ve
fel szá mo lá sá ra az or szág egész te rü le tén irá nyít ja a vé de -
ke zést, mely nek so rán az e tör vény ben fog lalt fel ada tok
meg osz tá sát az ál la mi ál lat egész ség ügyi és élel mi szer-el -
len õr zõ szol gá lat egyes szer vei kö zött a jog sza bá lyok ban
fog lal tak tól el té rõ en is meg ál la pít hat ja;

k) el ké szí ti a Ter vet, va la mint meg szer ve zi, irá nyít ja,
fel ügye li an nak vég re haj tá sát, el vég zi a Terv szük sé ges
mó do sí tá sát, va la mint sa ját te rü le té re vo nat ko zó an el lát ja
az in teg rált több éves nem ze ti el len õr zé si terv vel kap cso la -
tos ko or di ná ci ós és kap cso lat tar tói fel ada to kat;”
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(5) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény 34.  § c)–d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[34.  § Az ál lo más az ál lat-egész ség ügyi irá nyí tá si, szer -
ve zé si fel ada ta i nak ke re té ben]

„c) in téz ke dik az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek mi nõ -
sé gi prob lé mái és mel lék ha tá sai meg elõ zé se és meg szün -
te té se ér de ké ben;

d) fel ada ta i nak el lá tá sa so rán fo lya ma to san kap cso la tot 
tart és együtt mû kö dik a te le pü lé si ön kor mány za tok kal, a
köz igaz ga tá si hi va tal lal, az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv vel, a kör nye zet vé del mi ha tó ság gal, a fo gyasz tó vé -
del mi ha tó ság gal, a vám ha tó ság gal, a rend vé del mi szer -
vek kel, va la mint a ka ma ra te rü le ti szer ve i vel;”

(6) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény 34.  §-a a kö vet ke zõ q) pont tal egé szül ki:

[34.  § Az ál lo más az ál lat-egész ség ügyi irá nyí tá si, szer -
ve zé si fel ada ta i nak ke re té ben]

„q) irá nyít ja és el len õr zi a jog sza bá lyok ban elõ írt állat-
 egészségügyi fel ada tok (kö te le zõ vé dõ ol tás, di ag nosz ti kai 
vizs gá lat, pa ra zi tó zi sok el le ni vé de ke zés stb.) vég re haj tá -
sát, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben részt vesz
a vég re haj tás ban.”

(7) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény 35.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ d)–f) pon tok kal
egé szül ki:

[(2) Az ál lo más en ge dé lye zi:]
„d) az ál lat ra ko dót, va la mint az élõ ál lat-szál lí tó jár -

mû vet;
e) a nem ál lam ál tal mû köd te tett, élel mi szer-hi gi é ni ai

és -biz ton sá gi célú vizs gá la to kat vég zõ ál lat-egész ség ügyi
la bo ra tó ri u mok mû kö dé sét;

f) az ál lat or vo si la bo ra tó ri u mok mû kö dé sét.”

70.  § (1) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi
CLXXVI. tör vény 35.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság kü lön jog sza bály
sze rint nyil ván tar tás ba ve szi

a) az ál lat szál lí tót, ál lat ke res ke dõt, gyûj tõ ál lo mást, ke -
res ke dõi te le pet, ete tõ-ita tó ál lo mást, pi hen te tõ ál lo mást, a
nem ál la ti ere de tû élel mi szer-elõ ál lí tó és -el osz tó he lyet,
va la mint a kü lön jog sza bály sze rint az ál lat-egész ség ügyi
fel ügye let alá tar to zó he lyet;

b) az élõ ál lat-szál lí tó jár mû vet;
c) az ál lat or vo so kat;
d) az ál lat or vo si la bo ra tó ri u mo kat;
e) az ál la ti ere de tû mel lék ter mék ke ze lé sét, szál lí tá sát

vég zõ üze me ket;
f) az élel mi szer-elõ ál lí tó, -el osz tó, ál la ti ere de tû élel mi -

szert fel dol go zó üze mek és ál la ti ere de tû élel mi szer nagy -
ke res ke del mét vég zõ lé te sít mé nye ket;

g) a nem ál lam ál tal mû köd te tett, élel mi szer-hi gi é ni ai
és -biz ton sá gi célú vizs gá la to kat vég zõ ál lat-egész ség ügyi
la bo ra tó ri u mo kat.”

(2) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény 35.  § (5) be kez dé se a kö vet ke zõ i)–w) pon tok kal
egé szül ki:

[(5) Az ál lo más el len õr zi:]
„i) az ál lat tar tó nál, -szál lí tó nál, -for gal ma zó nál az ál -

lat-egész ség ügyi sza bá lyok meg tar tá sát, az ál la tok egész -
sé gi ál la po tát;

j) ál lat-egész ség ügyi és ta kar mány hi gi é ni ai szem pont -
ból az ál la tok ete té sé re fel hasz ná lan dó ta kar mányt, a le ge -
lõt, az ita tó vi zet, az ál la tok el he lye zé sé re szol gá ló épü le -
tet, az ál lat tar tás so rán hasz nált gé pet, be ren de zést,
valamint al kal ma zott tech no ló gi át;

k) az ál lat-egész ség ügyi sza bá lyok meg tar tá sát az ál lat -
tar tó he lyen, gyûj tõ ál lo má son, ke res ke dõi te le pen, ete -
tõ-ita tó ál lo má son, pi hen te tõ ál lo má son, ál lat vá sá ron, ál -
lat ki ál lí tá son, ál lat be mu ta tón, ál lat kert ben, ál lat ver se -
nyen, ál lat pan zi ó ban, ál lat men he lyen, ál lat ke res ke dés ben;

l) a jog sza bály ban elõ írt vizs gá la tok, ke ze lé sek vég re -
haj tá sát;

m) a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint az élõ ál lat
és ál la ti ere de tû ter mék bel föl di szál lí tá sát és bel sõ pi a ci
ke res ke del mét;

n) az élõ ál lat és ál la ti ere de tû ter mék ki vi te lét;
o) a nem zet kö zi elõ írásoknak meg fele lõen az élel mi -

szer-elõ ál lí tó, -el osz tó, -for gal ma zó hely har ma dik or szág -
ba irá nyuló ex port ra való al kal mas sá gát;

p) az ál la ti ere de tû élel mi sze rek nek fel dol go zás ra és
em ber i fo gyasz tás ra való al kal mas sá gát;

q) a jár vány ügyi és élel mi szer-hi gi é ni ai elõ írások meg -
tar tá sát az élel mi szer elõ ál lí tá sa, tá ro lá sa, az ál la ti ere de tû
ter mé kek fel dol go zá sa, szál lí tá sa, for gal ma zá sa so rán;

r) az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mény kis ke res ke del mi for -
gal ma zá sát;

s) a ta kar mány-elõ ál lí tók nál, -fel hasz ná lók nál, -for gal -
ma zók nál a jár vány ügyi és ta kar mány hi gi é ni ai elõ írások
meg tar tá sát;

t) az ál la tok te nyész té sé nek, sza po rí tá sá nak kö rül mé -
nye it;

u) a jár vány ügyi szem pont ból szi go rúbb el já rást igény -
lõ ál la ti ere de tû mel lék ter mék, anyag, esz köz ár tal mat lan -
ná té te lét;

v) az ál lat or vo si la bo ra tó ri u mok mû kö dé sét;
w) a nem ál lam ál tal mû köd te tett, élel mi szer-hi gi é ni ai

és -biz ton sá gi célú vizs gá la to kat vég zõ ál lat-egész ség ügyi
la bo ra tó ri u mok mû kö dé sét.”

(3) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény 35.  § (6) be kez dé se e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö vet ke zõ
f)–h) pon tok kal egé szül ki:

[(6) Az ál lo más elsõ fokú ál lat-egész ség ügyi ha tó sá gi
jog kö ré ben:]

„e) kü lön jog sza bály sze rint jár vány ügyi és élel mi -
szer-biz ton sá gi szem pont ból kor lá toz hat ja, il let ve meg tilt -
hat ja az ál la ti ere de tû élel mi szer, nyers anyag, kész élel mi -
szer fel hasz ná lá sát, for ga lom ba ho za ta lát;
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f) szük ség ese tén dönt az ide gen ál lo mány ból vagy kül -
föld rõl szár ma zó ál la tok fo ga dá sá ra ki vá lasz tott el kü lö ní -
tõ (ka ran tén) al kal mas sá gá ról, va la mint az ál la tok el kü lö -
ní té sé nek (ka ran té no zá sá nak) fel té te le i rõl;

g) kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint el vég zi, il let -
ve el len õr zi a köz fo gyasz tás ra, il let ve az egyéb ok ból le vá -
gott ál lat hús vizs gá la tát;

h) az ál lat bel föl di szál lí tá sa so rán meg vizs gál ja a szár -
ma zá si hely ál lat ál lo má nyát, a szál lí tan dó ál la to kat, a szál -
lí tó esz közt, iga zol ja az ál lat for ga lom ké pes sé gét és ki ál lít -
ja a szál lí tás hoz szük sé ges ok ira tot.”

(4) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény 35.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(8) be kez dé sek kel egé szül 
ki:

„(7) Az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság
a) iga zol ja az ál lat ál lo mány kü lön jog sza bály sze rin ti

be teg sé gek tõl, fer tõ zé sek tõl való men tes sé gét;
b) ki ál lít ja az áru nem zet kö zi ke res ke del mé hez szük sé -

ges ál lat-egész ség ügyi bi zo nyít ványt, egyéb ok ira tot.
(8) Az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság a (4) be kez dés e) és

f) pont ja sze rin ti nyil ván tar tást hon lap ján köz zé te szi.”

(5) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény 37.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) Az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság ha tár ál lo má si fel -
ada ta i nak el lá tá sa so rán együtt mû kö dik a szom szé dos kül -
föl di ál lat-egész ség ügyi szer vek kel, a vám ha tó ság gal, a
nö vény vé del mi szerv vel, va la mint a ha tár õri ze ti és egyéb
szer vek kel.”

71.  § (1) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi
CLXXVI. tör vény 40.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„40.  § Az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság
a) el sõ sor ban di ag nosz ti kai és más szak mai vizs gá la -

tok kal köz re mû kö dik az ál lat be teg sé gek oka i nak meg ál la -
pí tá sá ban, a fer tõ zött ség fel de rí té sé ben, a he lyi és or szá gos 
men te sí té si és be teg ség fel szá mo lá si prog ra mok vég re haj -
tá sá ban, köz re mû kö dik a di ag nosz ti kai mód sze rek fo lya -
ma tos kor sze rû sí té sé ben;

b) a nem zet kö zi kö ve tel mé nyek kel össz hang ban álló
vizs gá ló mód sze rek al kal ma zá sa ér de ké ben di ag nosz ti ku -
mo kat és esz kö zö ket ál lít elõ, il let ve sze rez be;

c) a mi nisz ter meg bí zá sa alap ján fel mé rõ és cél vizs gá -
la to kat vé gez;

d) részt vesz a ku ta tás ban, va la mint az ál lat or vo sok és
más ál lat-egész ség ügyi szak em be rek kép zé sé ben;

e) vizs gá la ti ered mé nye it az or szá gos di ag nosz ti kai
adat tár ban ke ze li;

f) a mi nisz ter ki je lö lé se alap ján el lát ja a re fe ren cia-la -
bo ra tó ri um fel ada ta it, az élel mi szer-vizs gá ló la bo ra tó ri u -
mok mi nõ sí té sét és kör vizs gá la tok kal való el len õr zé sét,
szak mai fe lül vizs gá la tát;

g) fo lya ma to san vég zi az élel mi szer-ipa ri gé pek, be -
ren de zé sek hi gi é ni ai al kal mas sá gi vizs gá la tát;

h) ve ze ti az ál lat or vo sok or szá gos nyil ván tar tá sát;
i) mû köd te ti az Or szá gos Ál lat-egész ség ügyi In for ma -

ti kai Rend szert;
j) en ge dé lye zi az ál lat or vo si la bo ra tó ri u mok mû kö dé -

sét és azok ról nyil ván tar tást ve zet;
k) vizs gál ja az ál lat or vo si la bo ra tó ri u mok szak mai mû -

kö dé sét;
l) az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság je len té se alap ján ve ze -

ti az ál la ti ere de tû mel lék ter mék ke ze lé sét, szál lí tá sát vég -
zõ üze mek or szá gos nyil ván tar tá sát, va la mint gon dos ko -
dik sa ját in ter ne tes hon lap ján an nak köz zé té te lé rõl.”

(2) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény 45.  §-t meg elõ zõ al cí me he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„Állat-egészségügyi bírság és igazgatási
 szolgáltatási díj”

(3) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény a „Záró ren del ke zé sek” al cí met meg elõ zõ en az
aláb bi 45/A.  §-sal egé szül ki:

„45/A.  § A jo go sult ál lat or vos a fel adat kö ré be tar to zó
el já rá so kért kü lön jog sza bály sze rin ti igaz ga tá si szol gál ta -
tá si dí jat kö te les be szed ni, amely díj az ál lat-egész ség ügyi
ha tó ság be vé te lét ké pe zi. A jo go sult ál lat or vos kö te les a
dí jat az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság nak be fi zet ni.”

(4) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény 47.  § (2) be kez dé se 18. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[(2) Fel ha tal ma zást kap a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter arra, hogy ren de let ben ál la pít sa meg:]

„18. a több éves nem ze ti el len õr zé si terv vég re haj tá sa el -
len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya it;”

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál lat -
egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI. tör vény 7.  §
(3) be kez dé sé ben az „a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té -
si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lat-egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 8.  § (3) be kez dé sé ben az
„– a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
(a továb biak ban: mi nisz té ri um)” szö veg rész he lyé be az
„– a mi nisz ter” szö veg, 8.  § (4) be kez dé sé ben a „Ma gyar
Rend õr ség” szö veg rész he lyé be a „rend õrség” szö veg, 9.  § 
(2) be kez dé sé ben az „a 36.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rint
el jár ni, és” szö veg rész he lyé be az „el lát ni a jár vány ügyi
fel ada to kat, meg ten ni a jár vány meg elõ zé sé hez és fel szá -
mo lá sá hoz szük sé ges mind azon fel ada to kat, ame lye ket
e tör vény a fel adat-, il let ve ha tás kö ré be utal, va la mint”
szö veg, 9.  § (3) be kez dé sé ben az „ille té kes ál lo más igaz -
ga tó fõ ál lat or vo sa ál tal köz cé lú mun ka vég zés re – a 32.  §
j) pont ja sze rin ti” szö veg rész he lyé be az „ál lat-egész ség -
ügyi ha tó ság ál tal köz cé lú mun ka vég zés re – a 30.  § (1) be -
kez dés i) pont ja sze rin ti” szö veg, 10.  § (2) be kez dé sé ben a
„Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je -
zet ben” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té ri um fe je ze té ben” szö veg, 11.  § (3) be kez dé sé ben az
„ál la ti ere de tû mel lék ter mék he lye sze rint ille té kes ál lo -
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más” szö veg rész he lyé be az „ál lat-egész ség ügyi ha tó ság”
szö veg, 12.  § (2) be kez dé sé ben az „a te lep he lye sze rint
ille té kes ál lo más” szö veg rész he lyé be az „az ál lat-egész -
ség ügyi ha tó ság” szö veg, az „az ille té kes kör nye zet vé del -
mi és köz egész ség ügyi ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „a
kör nye zet vé del mi ha tó ság és az egész ség ügyi ál lam igaz -
ga tá si szerv” szö veg, 12.  § (3) be kez dé sé ben az „a ke ze lõ
szék he lye sze rint ille té kes ál lo más” szö veg rész he lyé be az 
„az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság” szö veg, 13.  § (1)–(2) be -
kez dé sé ben, 14.  § (2) be kez dé sé ben, 22.  § (1)–(3) be kez -
dé sé ben, 35.  § (1)–(2) és (5) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé -
ben az „ál lo más” szö veg rész he lyé be az „ál lat-egész ség -
ügyi ha tó ság” szö veg, 13.  § (2) be kez dé sé ben az „ar ról”
szö veg rész he lyé be az „ar ról – szak ha tó ság köz re mû kö dé -
se ese tén –” szö veg, 16.  § (4) be kez dé sé ben az „ille té kes
ál lo más nál” szö veg rész he lyé be az „ál lat-egész ség ügyi
ha tó ság nál” szö veg, 18.  §-ában a „mi nisz té ri um” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 20.  § (1) be kez dé sé ben
az „ál lo más, il let ve az Ál lat gyó gyá sza ti Ol tó anyag-,
Gyógy szer- és Ta kar mány-el len õr zõ In té zet (a továb biak -
ban: ÁOGYTI) – kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint –”
szö veg rész he lyé be az „ál lat-egész ség ügyi ha tó ság” szö -
veg, 23.  § (3) be kez dé sé ben az „a mi nisz té ri um” szö veg -
rész he lyé be az „az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság” szö veg,
26.  § (3) be kez dé sé ben az „ál lo más” szö veg rész he lyé be
az „ál lat-egész ség ügyi ha tó ság” szö veg, 29.  §-át meg elõ zõ 
al cím ben az „ál lat egész ség ügyi ha tó sá gok fó rum rend sze -
re” szö veg rész he lyé be az „ál la mi ál lat-egész ség ügyi és
élel mi szer-el len õr zõ szol gá lat” szö veg, 32.  § fel ve ze tõ
szö ve gé ben az „A mi nisz té ri um az ál lat egész ség ügy” szö -
veg rész he lyé be az „Az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság” szö -
veg, 34.  § fel ve ze tõ szö ve gé ben az „ál lo más az” szö veg -
rész he lyé be az „ál lat-egész ség ügyi ha tó ság” szö veg, 35.  § 
(1) be kez dés b) pont já ban az „a Te rü le ti In té ze tet” szö veg -
rész he lyé be az „az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szer vet”
szö veg, 35.  § (6) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben az „ál lo -
más el sõ fo kú ál lat-egész ség ügyi ha tó sá gi jog kö ré ben”
szö veg rész he lyé be az „ál lat-egész ség ügyi ha tó ság” szö -
veg, 37.  § (1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben a „ha tár ál lo -
má son mû kö dõ ha tó sá gi ál lat or vos (a továbbiak ban: ha tár -
ál lo má si ál lat or vos)” szö veg rész he lyé be a „ha tó ság a ha -
tár ál lo má so kon” szö veg, 38.  § (1) be kez dés fel ve ze tõ szö -
ve gé ben az „élel mi szer-hi gi é ni ai ki ren delt sé gen mû kö dõ
ha tó sá gi ál lat or vos (a továbbiak ban: élel mi szer-hi gi é ni kus 
ál lat or vos)” szö veg rész he lyé be az „ál lat-egész ség ügyi
ha tó ság élel mi szer-hi gi é ni ai fel ada tai kö ré ben” szö veg,
38.  § (1) be kez dés h) pont já ban a „36.  § (2) be kez dé sé nek
g), (3) be kez dé sé nek d)–i), va la mint m) pont ja” szö veg -
rész he lyé be a „35.  § (5) be kez dés l)–q) és u) pont ja, va la -
mint (7) be kez dés b) pont ja” szö veg, 41.  § fel ve ze tõ szö ve -
gé ben az „OÉVI” szö veg rész he lyé be az „ál la mi ál -
lat-egész ség ügyi la bo ra tó ri um” szö veg, 42.  §-ában az
„ÁOGYTI” szö veg rész he lyé be az „ál lat-egész ség ügyi ha -
tó ság ál lat gyó gyá sza ti ol tó anyag-, gyógy szer- és ta kar -
mány el len õr zé si fel ada tai kö ré ben” szö veg, 44.  § (2) be -
kez dés e) pont já ban az „a ke rü le ti fõ ál lat or vost” szö veg -

rész he lyé be az „az ál lat-egész ség ügyi ha tó sá got” szö veg,
44.  § (3) be kez dés a) pont já ban az „a jo go sult ál lat or vos -
sal” szö veg rész he lyé be az „az ál lat-egész ség ügyi ha tó -
ság gal” szö veg, 44.  § (1)–(3) be kez dé sé ben az „A jegy zõ”
szö veg rész he lyé be az „Az ál lat-egész ség ügyi nyil ván tar -
tást ve ze tõ szerv” szö veg, 45.  § (3) be kez dé sé ben a „sa ját
ha tás kö ré ben az ál lo más, a ke rü le ti hi va tal és az
ÁOGYTI” szö veg rész he lyé be az „az ál lat egész ség ügyi
ha tó ság” szö veg, 45.  § (4) be kez dés ben az „ál lo más, az
ÁOGYTI ál tal ki sza bott bír ság össze gét az ÁOGYTI” szö -
veg rész he lyé be az „ál lat-egész ség ügyi ha tó ság” szö veg, a 
„ha tó sá gok ál lat-egész ség ügyi fel ada ta i nak el lá tá sá ra fi -
gye lem mel a mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „mi nisz -
ter” szö veg, 47.  § (1) be kez dé sé ben az „ál la pít sa meg a jo -
go sult ál lat or vos ha tás kö ré nek és mû kö dé sé nek rész le tes
sza bá lya it” szö veg rész he lyé be a „je löl je ki az ál lat-egész -
ség ügyi ha tó sá got vagy ha tó sá go kat, az ál la mi ál lat-egész -
ség ügyi la bo ra tó ri u mot vagy la bo ra tó ri u mo kat és az ál -
lat-egész ség ügyi nyil ván tar tást ve ze tõ szer vet vagy szer -
ve ket, va la mint ál la pít sa meg a jo go sult ál lat or vos jog ál lá -
sát, fel adat- és ha tás kö rét” szö veg, 47.  § (2) be kez dé sé ben
a „föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 47.  § (3) be kez dé sé ben
a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az „a pénz ügy mi -
nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le -
lõs miniszterrel” szö veg lép.

72.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál lat -
egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI. tör vény 2.  §
3. pont ja, 20. pont ja és 31. pont ja, 4.  § (2) be kez dé se, 4.  §
(3) be kez dé sé ben a „vagy szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa”
szö veg rész, 7.  § (1) be kez dé se, 9.  § (3) be kez dé sé ben az
„ , és a ha tó sá gi ál lat or vost meg il le tõ vé de lem ben ré sze -
sül” szö veg rész, 12.  § (2) be kez dé sé ben az „– az ille té kes
kör nye zet vé del mi és köz egész ség ügyi ha tó ság szak ha tó -
sá gi ál lás fog la lá sa figyelembe véte lével –” szö veg rész,
21.  §-a, 25.  §-át meg elõ zõ al cí me, 25.  § (3)–(4) be kez dé se,
26.  § (1)–(2) be kez dé se, 27.  § (1) be kez dé sé ben az „ille té -
kességi te rü le tén” szö veg rész, 29.  §-a, 30.  §-át meg elõ zõ
al cí me, 30.  § (1) be kez dés a)–e) pont jai, 30.  § (2) be kez dé -
sé ben az „az érin tett mi nisz te rek kel, or szá gos ha tás kö rû
szer vek ve ze tõ i vel, va la mint” szö veg rész, 31.  §-át meg -
elõ zõ al cí me, 31. §-a, 32.  §-át meg elõ zõ al cí me, 32.  § a), f), 
i), j), k), l), m), o), p), r) pont jai, 32.  § d) pont já ban a „ , kü -
lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint fel ál lít ja az or szá gos
jár vány vé del mi köz pon tot” szö veg rész, 34.  §-át meg elõ zõ
al cí me, 34.  § a) pont já ban az „az ille té kességi te rü le tén”
szö veg rész, f)–g) pont jai, o) pont já ban az „Or szá gos Me -
zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ In té zet tõl az” szö veg rész, p) pont ja,
35.  § (3) be kez dé se, 35.  § (5) be kez dés a) pont ja, 36.  §-át
meg elõ zõ al cí me, 36.  §-a, 37.  §-át meg elõ zõ al cí me, 37.  §
(1) be kez dés a) pont já ban az „ál lat-egész ség ügyi ha tár ál -
lo má son” szö veg rész, 37.  § (1) be kez dés d) és g) pont ja,
37.  § (1) be kez dés f) pont já ban az „ál lat-egész ség ügyi”
szö veg rész, 38.  §-át meg elõ zõ al cí me, 38.  § (1) be kez dés
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j) pont ja, 38.  § (2) be kez dé se, 39.  §-át meg elõ zõ al cí me,
39.  §-a, 40.  §-át meg elõ zõ al cí me, 41.  § c), e–i) és k) pont -
ja, 42.  § b) pont já ban az „a kü lön jog sza bály sze rin ti bi o cid 
ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá nak en ge dé lye zé sé re irá -
nyu ló el já rás ban szak ha tó ság ként köz re mû kö dik, to váb -
bá” szö veg rész, 42.  § n)–p) pont ja, 44.  § (2) be kez dés
f) pont já ban a „ke rü le ti fõ ál lat or vos ál tal ho zott” szö veg -
rész, 47.  § (2) be kez dés 19. pont ja, 21. pont ja és 24. pont ja
ha tá lyát vesz ti.

Ingatlanügyi hatóság

73.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény 273.  § (3) be kez dé sé ben, 376.  § (1) be kez dé sé ben az
„a föld hi va talt” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi
ha tó sá got” szö veg, 339.  § (2) be kez dés f) pont já ban az „a
föld hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi
ha tó ság nak” szö veg, 383.  §-ában az „a föld hi va tal” szö -
veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,

b) az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 17.  §
(3) be kez dé sé ben, 91.  § (1) be kez dé sé ben az „a föld hi va -
tal hoz” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság -
hoz” szö veg, 17.  § (3) be kez dé sé ben az „a föld hi va tal”
szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,
33.  § (2) be kez dés 24. pont já ban az „a föld hi va tal nál” szö -
veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság nál” szö veg,
68.  § (1) be kez dé sé ben, 77/A.  § mind két (3) be kez dé sé -
ben, 80.  § (1) be kez dés c) pont já ban az „a föld hi va tal” szö -
veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,
92.  § (1)–(3) be kez dé sé ben az „A föld hi va tal” szö veg rész
he lyé be az „Az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,

c) a he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény 14/A.  §
(3) be kez dé sé ben, 52.  § 8. pont já ban a „föld hi va tal hoz”
szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság hoz” szö veg,
14/A.  § (5) be kez dé sé ben az „in gat lan fek vé se sze rint ille -
té kes föld hi va talt” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi
ha tó sá got” szö veg, valamint az „A föld hi va tal” szö veg rész 
he lyé be az „Az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 52.  §
7. pont já ban az „a föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „az
in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, valamint az „a föld hi va tal -
hoz” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság hoz”
szö veg,

d) a volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek ren -
de zé sé rõl  szóló 1991. évi XXXII. tör vény 12.  § (1) be kez -
dé sé ben az „ille té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va talt
(a továb biak ban: föld hi va tal)” szö veg rész he lyé be az „in -
gat lan ügyi ha tó sá got” szö veg, 12.  § (3) be kez dé sé ben az
„a föld hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi
ha tó ság hoz” szö veg, 13.  § (2) be kez dé sé ben az „a föld hi -
va talt” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó sá got”
szö veg,

e) egyes ál lam i tu laj don ban lévõ va gyon tár gyak ön kor -
mány za tok tu laj do ná ba adá sá ról  szóló 1991. évi XXXIII.
tör vény 51.  § (3) be kez dé sé ben az „a föld fek vé se sze rint
ille té kes föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan -
ügyi ha tó ság” szö veg,

f) a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény 29.  § h) pont já ban az „a te rü le ti -
leg ille té kes föld hi va talt” szö veg rész he lyé be az „az in gat -
lan ügyi ha tó sá got” szö veg, 38.  § (4) be kez dé sé ben az „a
föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó -
ság” szö veg,

g) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 109/F.  § (7) be kez dé sé ben az „ille té kes föld hi va tal -
nál” szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság nál” szö -
veg, 109/G.  § (2) be kez dé sé ben a „föld hi va ta li” szö veg -
rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó sá gi” szö veg,

h) a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vé ny 5.  § (4) be kez dé sé ben, 11/B.  § (2) be -
kez dé sé ben, 12.  § (3)–(4) be kez dé sé ben, 12/A.  § (4) be -
kez dé sé ben, 12/D.  § (4) be kez dé sé ben, 12/F.  § (3) be kez -
dé sé ben az „a föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „az in -
gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 6.  § (2) be kez dé sé ben az „a
me gyei föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan -
ügyi ha tó ság” szö veg, 7/A.  § (4) be kez dé sé ben az „A föld -
hi va tal” szö veg rész he lyé be az „Az in gat lan ügyi ha tó ság”
szö veg, 9/D.  § (2) be kez dé sé ben az „ille té kes föld hi va talt” 
szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó sá got” szö veg,
9/D.  § (3) be kez dé sé ben, 12/A.  § (3) be kez dé sé ben,
12/F.  § (4) be kez dé sé ben az „a kör ze ti föld hi va tal” szö -
veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,
7/A.  § (5) be kez dé sé ben, 9/D.  § (3) be kez dé sé ben az „ille -
té kes kör ze ti föld hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az „in -
gat lan ügyi ha tó ság nak” szö veg, 9/D.  § (4) be kez dé sé ben
az „ille té kes kör ze ti föld hi va talt” szö veg rész he lyé be az
„in gat lan ügyi ha tó sá got” szö veg, 9/D.  § (5) be kez dé sé ben
a „föld hi va ta li” szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó -
sá gi” szö veg, 12/B.  § (3) be kez dé sé ben az „a föld hi va ta li”
szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó sá gi” szö veg,
12/C.  § (1) be kez dé sé ben az „ille té kes kör ze ti föld hi va tal -
lal” szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság gal” szö -
veg, 9/C.  § (2)–(4) be kez dé sé ben, 12/D.  § (3) be kez dé sé -
ben az „ille té kes kör ze ti föld hi va tal” szö veg rész he lyé be
az „in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 12/F.  § (1) be kez dé sé -
ben az „ille té kes kör ze ti föld hi va tal nál” szö veg rész he lyé -
be az „in gat lan ügyi ha tó ság nál” szö veg, 12/F.  § (2),
(5)–(6) és (10) be kez dé sé ben az „A kör ze ti föld hi va tal”
szö veg rész he lyé be az „Az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,
12/F.  § (8) be kez dé sé ben az „a kör ze ti föld hi va tal nál a me -
gyei föld hi va tal hoz cím zett” szö veg rész he lyé be az „az in -
gat lan ügyi ha tó ság nál” szö veg, 15. §-ában a „föld hi va ta li” 
szö veg rész he lyé be az „in gat lan-nyil ván tar tá si” szö veg,

i) a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
26/A.  § (1) be kez dé sé ben az „ille té kes föld hi va tal nak”
szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság nak” szö veg,
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26/B.  § (4)–(5) be kez dé sé ben az „ille té kes föld hi va talt”
szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó sá got” szö -
veg,

j) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény 47.  § (2) be kez dé sé ben a „föld hi va talt” szö veg rész
he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó sá got” szö veg, 138.  § (2) be -
kez dé sé ben, 153.  § (3) be kez dé sé ben, 156/F.  § (6) be kez -
dé sé ben, 163.  § (1) be kez dé sé ben, 191.  § (5) be kez dé sé -
ben, 195.  §-ában az „a föld hi va talt” szö veg ré szek he lyé be
az „az in gat lan ügyi ha tó sá got” szö veg, 138.  § (3)–(4) be -
kez dé sé ben, 144.  § (2) be kez dé sé ben az „A föld hi va tal”
szö veg rész he lyé be az „Az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,
138.  § (5) be kez dé sé ben, 196.  §-ában a „föld hi va ta li” szö -
veg rész he lyé be az „in gat lan-nyil ván tar tá si” szö veg,
138/A.  §-ában, 140/A.  § (1) be kez dé sé ben, 145.  § (1) be -
kez dés c) pont já ban, 153.  § (2) be kez dés b) pont já ban,
220.  §-ában az „a föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „az
in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 144.  § (1) be kez dés d) pont -
já ban, 156/B.  § (2) be kez dés d) pont já ban és (3) be kez dé -
sé ben az „a föld hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az „az in -
gat lan ügyi ha tó ság nak” szö veg,

k) a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 2.  §
(3) be kez dé sé ben, 8/B.  § (2) be kez dé sé ben, 8/C.  § (1) be -
kez dé sé ben, 25/A.  § (6) be kez dé sé ben, 25/C.  § (1) be kez -
dé sé ben, 28.  § (2) be kez dé sé ben, 29.  §-ában, 30.  § (1) be -
kez dé sé ben, 35.  § (1) be kez dé sé ben, 36.  § (3) be kez dé sé -
ben, 39.  § (3) be kez dé sé ben, 42.  § (3)–(4) be kez dé sé ben,
43.  §-ában, 50.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 51.  § (1)–(3) be -
kez dé sé ben, 88/C.  § (1) be kez dé sé ben, 2. szá mú mel lék let
3. pont b) al pont já ban az „a föld hi va tal” szö veg ré szek he -
lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 9.  § (1) be kez -
dé sé ben az „a föld fek vé se sze rin ti kör ze ti föld hi va tal
(a továb biak ban: föl hi va tal)” szö veg rész he lyé be az „az
in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 9.  § (3) be kez dé sé ben,
56/D.  § (1) be kez dé sé ben az „a kör ze ti föld hi va tal” szö -
veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,
11/A.  §-ában az „a föld fek vé se sze rin ti föld hi va tal” szö -
veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,
25/A.  § (1) és (4) be kez dé sé ben, 25/C.  § (1) és (3) be kez -
dé sé ben, 27.  § (3) be kez dé sé ben, 48.  § (1) be kez dé sé ben
az „A föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „Az in gat lan ügyi 
ha tó ság” szö veg, 25/A.  § (2) és (4) be kez dé sé ben, 25/B.  §
(2) be kez dé sé ben, 25/D.  § (1)–(2) be kez dé sé ben az „a
föld hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi
ha tó ság hoz” szö veg, 25/A.  § (3) be kez dé sé ben, 27.  §
(2) be kez dé sé ben az „a föld hi va tal nál” szö veg rész he lyé be 
az „az in gat lan ügyi ha tó ság nál” szö veg, 25/B.  § (1) be kez -
dé sé ben az „A föld hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az „Az
in gat lan ügyi ha tó ság nak” szö veg, 25/B.  § (2) be kez dé sé -
ben az „a kör ze ti föld hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az
„az in gat lan ügyi ha tó ság nak” szö veg, 28.  § (1) be kez dé sé -
ben az „a föld hi va tal tól” szö veg rész he lyé be az „az in gat -
lan ügyi ha tó ság tól” szö veg, va la mint a „föld hi va tal tól”
szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság tól” szö veg,
39.  § (2) be kez dé sé ben, 41.  §-ában, 45.  § (4) be kez dé sé -
ben, 51.  § (2) be kez dé sé ben az „a föld hi va tal nak” szö veg -

rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság nak” szö veg,
42.  § (1) be kez dé sé ben a „föld hi va tal hoz” szö veg rész he -
lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság hoz” szö veg, 43.  §-ában az
„a föld hi va talt” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi
ha tó sá got” szö veg, 46.  § (1) be kez dé sé ben az „a te rü le ti leg 
ille té kes föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan -
ügyi ha tó ság” szö veg, 25/A.  § (6) be kez dé sé ben az „ille té -
kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va talt” szö veg rész he lyé be az
„az in gat lan ügyi ha tó sá got” szö veg,

l) a hegy köz sé gek rõl  szóló 1994. évi CII. tör vény
44.  §-ában az „ille té kes kör ze ti föld hi va talt” szö veg rész
he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó sá got” szö veg, 45.  § (2) be -
kez dé sé ben az „a föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „az
in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,

m) a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 1995. évi LIII. tör vény 64/A.  § (3) be kez dé sé ben az
„a föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha -
tó ság” szö veg,

n) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII.
tör vény 59.  §-ában, 60.  § (2) be kez dé sé ben, 63.  § (4) be -
kez dés a) pont já ban, 1. szá mú mel lék let 9.3.2. pont a) al -
pont já ban az „a föld hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az „az
in gat lan ügyi ha tó ság hoz” szö veg, 64.  § (4) be kez dé sé ben
az „a föld hi va tal ba” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan -
ügyi ha tó ság hoz” szö veg, 64/A.  § (2) be kez dé sé ben a
„föld hi va ta li” szö veg rész he lyé be az „in gat lan-nyil ván tar -
tá si” szö veg,

o) a he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sá -
ról  szóló 1996. évi XXV. tör vény 12.  § (1)–(2) be kez dé sé -
ben a „föld hi va ta li” szö veg rész he lyé be az „in gat lan-nyil -
ván tar tá si” szö veg,

p) az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIV. tör vény 73.  § (2) be kez dés a) pont já ban az „ille té kes
föld hi va talt” szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó sá -
got” szö veg, 73.  § (2) be kez dés b) pont já ban az „a föld hi -
va tal” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság”
szö veg, 73.  § (4) be kez dé sé ben az „a föld hi va ta lok nál”
szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság nál” szö -
veg, 73.  § (5) be kez dé sé ben az „A föld hi va tal” szö veg rész
he lyé be az „Az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,

q) az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény mó do -
sí tá sá ról, va la mint a hi te les tu laj do ni lap-má so lat igaz ga tá -
si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló 1996. évi LXXXV. tör vény
32/E.  § (3) be kez dé sé ben az „ille té kes föld hi va tal” szö -
veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 29.  §
(2) be kez dé sé ben, 32/E.  § (2) be kez dé sé ben az „a me gyei
föld hi va tal” szö veg ré szek he lyé be az „az in gat lan ügyi ha -
tó ság” szö veg, 29.  § (4) be kez dé sé ben, 32.  § (1) be kez dé -
sé ben, 32/F.  § (1) be kez dé sé ben az „a föld hi va tal” szö veg -
rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 32.  §
(1) be kez dé sé ben az „a föld hi va tal hoz” szö veg rész he lyé -
be az „az in gat lan ügyi ha tó ság hoz” szö veg, 32/A.  § (7) be -
kez dé sé ben az „in gat lan fek vé se sze rin ti ille té kes me gyei
ide ért ve a Fõ vá ro si Föld hi va talt is (a továb biak ban együtt:
me gyei föld hi va tal)” szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi
ha tó ság” szö veg, 32/C.  § (1) be kez dés k) és l) pont já ban az
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„a föld hi va tal nál” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi
ha tó ság nál” szö veg, 32/D.  §-ában a „föld hi va tal nál” szö -
veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság nál” szö veg,
32/E.  § (2) be kez dé sé ben az „ille té kes föld hi va tal nál” szö -
veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság nál” szö veg,
29.  § (2) be kez dé sé ben, 32/E.  § (4) be kez dé sé ben az „in -
gat lan fek vé se sze rint ille té kes föld hi va tal” szö veg rész he -
lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 33.  § (4) be kez dé -
sé ben a „föld hi va ta li” szö veg rész he lyé be az „in gat -
lan-nyil ván tar tá si” szö veg,

r) a jel zá log-hi tel in té zet rõl és a jel zá log le vél rõl  szóló
1997. évi XXX. tör vény 5.  § (7) be kez dé sé ben az „a föld -
hi va tal” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság”
szö veg,

s) a te rü let szer ve zé si el já rás ról  szóló 1999. évi XLI.
tör vény 7.  § (3) be kez dé sé ben, 18.  § (5) be kez dé sé ben az
„a föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha -
tó ság” szö veg,

t) az ál ta lá nos me zõ gaz da sá gi össze írás ról  szóló 1999.
évi XLVI. tör vény 5.  § (2) be kez dés a) pont já ban az „a
föld hi va ta lok” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha -
tó ság” szö veg,

u) a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si
Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si
Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény 
16.  § (3) be kez dé sé ben az „az ille té kes kör ze ti föld hi va tal” 
szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,

v) a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi
LXIV. tör vény 14.  § (1) be kez dés g) pont já ban az „in gat -
lan fek vé se sze rint ille té kes kör ze ti föld hi va talt” szö veg -
rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó sá got” szö veg

lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a pénz ügye ket sza bá lyo zó egyes jog sza bá lyok mó -
do sí tá sá ról  szóló 2001. évi LXXIV. tör vény 163.  § (1) be -
kez dé sé ben az „a föld hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az
„az in gat lan ügyi ha tó ság hoz” szö veg,

b) a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör -
vény 12.  §-ában az „ille té kes kör ze ti föld hi va tal nál” szö -
veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság nál” szö veg,
13.  § (6) be kez dé sé ben az „a föld hi va tal nak” szö veg rész
he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság nak” szö veg,

c) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény 283.  §
(3) be kez dé sé ben az „a föld hi va tal ba” szö veg rész he lyé be
az „az in gat lan ügyi ha tó ság hoz” szö veg,

d) az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi -
ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi
XLII. tör vény 310.  § (1) be kez dé sé ben az „a föld hi va tal -
hoz” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság hoz”
szö veg,

e) az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi -
ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi
XCI. tör vény 211.  § (14) be kez dé sé ben, 218.  § (1) be kez -
dé sé ben az „a föld hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az „az
in gat lan ügyi ha tó ság hoz” szö veg,

f) a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény 13.  §-ában az „el já ró kör ze ti föld hi va tal 
(Bu da pes ten a Fõ vá ro si Ke rü le tek Föld hi va ta la)” szö veg -
rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 17/B.  §
(7) be kez dés b) pont já ban a „föld hi va ta li” szö veg rész he -
lyé be az „in gat lan ügyi ha tó sá gi” szö veg,

g) a tár sas há zak ról  szóló 2003. évi CXXXIII. tör vény
10.  § (2) be kez dé sé ben az „a föld hi va tal nak” szö veg rész
he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság nak” szö veg, 43.  §
(3) be kez dé sé ben, 60.  § (4) be kez dé sé ben, 62.  § (4) be kez -
dé sé ben az „a föld hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az „az
in gat lan ügyi ha tó ság hoz” szö veg,

h) a szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 7.  § (5) be kez dé sé ben az „a kör -
ze ti föld hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan -
ügyi ha tó ság nak” szö veg,

i) a Ti sza-völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö ve lé sét, va la -
mint az érin tett tér ség te rü let- és vi dék fej lesz té sét szol gá ló
prog ram (a Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se) köz ér de kû -
sé gé rõl és meg va ló sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXVII. tör -
vény 5.  § (2) be kez dé sé ben az „a föld rész let fek vé se sze -
rint ille té kes kör ze ti föld hi va tal nak (a továb biak ban: föld -
hi va tal)” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság -
nak” szö veg, 5.  § (3) be kez dé sé ben, 6.  §-ában az „a föld hi -
va tal nak” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság -
nak” szö veg, 9.  § (5) be kez dé sé ben az „A föld hi va tal” szö -
veg rész he lyé be az „Az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,

j) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 136.  §
(4) be kez dé sé ben az „in gat lan fek vé se sze rint ille té kes
föld hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó -
ság nak” szö veg, va la mint az „A föld hi va tal” szö veg rész
he lyé be az „Az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 150.  §
(4) be kez dé sé ben az „in gat lan fek vé se sze rint ille té kes
föld hi va tal lal” szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó -
ság gal” szö veg,

k) a nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény 
és az az zal össze füg gõ egyes ága za ti tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XXXVIII. tör vény 16.  § (4) be kez dé -
sé ben az „A föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „Az in gat -
lan ügyi ha tó ság” szö veg,

l) a lu xus adó ról  szóló 2005. évi CXXI. tör vény 12.  §
f) pont já ban az „a föld hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az
„az in gat lan ügyi ha tó ság hoz” szö veg, az „a föld hi va tal”
szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg,
va la mint a „föld hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az „in gat -
lan ügyi ha tó ság hoz” szö veg,

m) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény, va la mint a tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal hasz nált ál la -
mi tu laj do nú in gat la nok jogi hely ze té nek ren de zé sé rõl
 szóló 1997. évi CXLII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005.
évi CLXXVII. tör vény 4.  § (4) be kez dé sé ben az „ille té kes
kör ze ti föld hi va tal” szö veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi
ha tó ság” szö veg,

12164 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/154. szám



n) a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a
vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 85.  § (3) be -
kez dé sé ben az „a föld hi va talt” szö veg rész he lyé be az „az
in gat lan ügyi ha tó sá got” szö veg, 91.  § (3) be kez dé sé ben az 
„a cég szék he lye sze rint ille té kes föld hi va talt” szö veg rész
he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó sá got” szö veg, 102.  §
(3) be kez dés a) pont já ban az „a cég in gat la ná nak fek vé se
sze rint ille té kes föld hi va talt” szö veg rész he lyé be az „az
in gat lan ügyi ha tó sá got” szö veg,

o) a köz jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény
172/A.  §-ában a „föld hi va tal, pénz in té zet” szö veg rész he -
lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság, pénz ügyi in téz mény” szö -
veg
lép.

74.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló

1993. évi II. tör vény 13.  § (5) be kez dé se,
b) a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 39.  §

(4) be kez dé se, 46.  § (2) és (5) be kez dé se, 48.  § (1) be kez -
dé sé ben az „ , ille tõ leg elõ ter jesz tést tesz az en ge dé lye zés -
re jo go sult me gyei föld hi va tal hoz” szö veg rész, 57.  §-a,

c) a szõ lõ- és gyü möl csös ül tet vé nyek össze írá sá ról
 szóló 2000. évi CXLIII. tör vény 4.  §-a
ha tá lyát vesz ti.

Egyéb módosítások

75.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 26.  §

(1) be kez dés p) pont já ban a „Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej -
lesz té si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „me zõ gaz da sá gi és
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv” szö veg,

b) a föld adó ról  szóló 1991. évi LXXIX. tör vény 7.  §
(1) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi
hi va tal (a továbbiak ban: hi va tal)” szö veg rész he lyé be a
„me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv” szö veg, a 7.  § (6) be kez -
dé sé ben a „me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv” szö veg,

c) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII.
tör vény 81/A.  §-ban a „Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal”
szö veg ré szek he lyé be a „me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv”
szö veg,

d) a sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si mó -
dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi 
XX. tör vény 20.  § (2) be kez dés l) pont já ban a „Me zõ gaz -
da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv” szö -
veg,

e) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény 96.  § (3) be kez dés c) pont já ban a
„Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv” szö veg,

f) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. 
évi LXXXIII. tör vény és egyéb, az egész ség üggyel össze -
füg gõ tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XLIX. tör -
vény 38.  § (13) be kez dé sé ben az „Or szá gos Élel mi szer biz -
ton sá gi és Tá pál ko zás tu do má nyi In té zet” szö veg rész he -
lyé be az „élel mi szer biz ton sá gi szerv” szö veg,

g) a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 16.  § (4) be kez dés i) pont já ban a „rend -
szer mû köd te té se cél já ból az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó és In -
for ma ti kai In té ze tet” szö veg rész he lyé be a „rend szert mû -
köd te tõ szer vet” szö veg, 16.  § (4) be kez dés f) pont já ban a
„Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va talt” szö veg rész
he lyé be a „me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szer vet” szö veg, 16.  § (5) be kez dés b) pont já ban a „Me zõ -
gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal” szö veg rész he lyé be 
a „me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv”
szö veg,

h) a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII.
tör vény 6.  § (2) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Bor mi nõ sí -
tõ In té zet” szö veg rész he lyé be az „a bo rá sza ti ha tó ság”
szö veg, 81.  § (3) be kez dés b) pont já ban a „szak ha tó sá gi”
szö veg rész he lyé be a „ha tó sá gi” szö veg

lép.

76.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal lé te sí -
té sé rõl és egyes ha tás kört meg ál la pí tó jog sza bá lyi ren del -
ke zé sek mó do sí tá sá ról  szóló 1991. évi VII. tör vény.

VIII. Fejezet

SZOCIÁLIS IGAZGATÁS

77.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény 333.  § (1) be kez dé sé ben a „vá ro si gyám hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „he lyi illeté kességgel el já ró gyám hi va -
tal” szö veg,

b) a sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si mó -
dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi 
XX. tör vény 3.  § g) pont já ban a „me gyei, fõ vá ro si szo ci á -
lis és gyám hi va tal” szö veg rész he lyé be a „szo ci á lis ha tó -
ság” szö veg,

c) az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 28.  § (2) be kez dé -
sé ben, 100.  § (3) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si)
gyám hi va tal nál” szö veg rész he lyé be a „gyám hi va tal nál”
szö veg,

d) az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
201.  § (10) be kez dé sé ben a „be teg la kó he lye sze rint ille té -
kes gyám hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „gyám hi va tal -
nak” szö veg

lép.
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78.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a sze -
mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si mó dok ról és az 
azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi XX. tör -
vény 3.  § g) pont já ban az „ , az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á -
lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter, va la mint az If jú sá gi,
Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um”
szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

IX. Fejezet

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁS

79.  § (1) A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i ról és
azok 1993. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1992. évi LXXXIV.
tör vény 11.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) Az Ala pok ke ze lé sé vel kap cso la tos kér dé sek ben
a) a Nyug díj biz to sí tá si Alap te kin te té ben 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,

b) az Egész ség biz to sí tá si Alap te kin te té ben az egész -
ség biz to sí tá si szerv
mint a vo nat ko zó pénz ügyi alap ke ze lõ je dönt.”

(2) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  § (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben je -
löl je ki az egész ség biz to sí tá si szer vet vagy szer ve ket, va la -
mint az or vos szak ér tõi szer vet vagy szer ve ket, va la mint a
vas utas egész ség biz to sí tá si szer vet vagy szer ve ket.”

(3) A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény 94.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az (1)–(4) be kez dé sek ben fog lalt el já rá sok ban a
vas utas nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szerv ve ze tõ je
jár el, ha a ha tá ro za tot a vas utas nyug díj-meg ál la pí tó és
-fo lyó sí tó szerv hoz ta.”

(4) A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény a kö vet ke zõ 101/A.  §-sal egé szül ki:

„101/A.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a Nyug -
díj biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs nyug díj biz to sí tá si
szer vet vagy szer ve ket, a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szer vet vagy szer ve ket, va la mint a vas utas nyug díj-meg ál -
la pí tó és -fo lyó sí tó szer vet vagy szer ve ket ren de let ben je -
löl je ki.”

(5) A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak és a tár -
sa da lom biz to sí tás szer ve i nek ál la mi fel ügye le té rõl  szóló
1998. évi XXXIX. tör vény 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„5.  § Az Alap ke ze lé sé ért fe le lõs tár sa da lom biz to sí tá si
szerv vég zi

a) az Alap hoz tar to zó va gyon nal kap cso la tos nyil ván -
tar tá si, ille tõ leg a jog sza bály ban meg ha tá ro zott va gyon ke -
ze lé si, pénz ügyi fel ada to kat,

b) az Alap ból fi nan szí ro zott el lá tá sok meg ál la pí tá sá -
nak és fo lyó sí tá sá nak jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel -
ada ta it, ille tõ leg el lát ja a kü lön jog sza bály alap ján vég zett, 
nem az Alap ból fi nan szí ro zott el lá tá sok kal kap cso la tos
igaz ga tá si fel ada to kat.”

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -

vény 341.  § b) pont já ban a „tár sa da lom biz to sí tá si szerv”
szö veg rész he lyé be a „ha tá ro za tot hozó szerv” szö veg, a
„má sod fo kon el já ró” szö veg rész he lyé be a „nem ez a
szerv” szö veg, 341.  § c) pont já ban a „tár sa da lom biz to sí tá -
si igaz ga tó ság (ki ren delt ség)” szö veg rész he lyé be az
„egész ség biz to sí tá si szerv vagy nyug díj biz to sí tá si igaz ga -
tá si szerv” szö veg, 341.  § d) pont já ban a „tár sa da lom biz to -
sí tás he lyi szer vé nek” szö veg rész he lyé be a „ha tá ro za tot
hozó egész ség biz to sí tá si szerv vagy nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv” szö veg,

b) az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és a
név vi se lés rõl  szóló 1982. évi 17. tör vényerejû ren de let 41.  §
(6) be kez dé sé ben az „a gyer mek szü le té si he lye sze rint ille té -
kes me gyei egész ség biz to sí tá si pénz tár nak” szö veg rész he -
lyé be az „az egész ség biz to sí tá si szerv nek” szö veg,

c) az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990. évi V. tör vény
4/B.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „tár sa da lom biz to sí tá si
igaz ga tá si szer vet” szö veg rész he lyé be a „nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tá si szer vet és egész ség biz to sí tá si szer vet” szö veg,

d) az or szág gyû lé si kép vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1990. 
évi LV. tör vény 3.  § (1) be kez dé sé ben az „Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ral” szö veg rész he lyé be az
„egész ség biz to sí tá si szerv vel” szö veg,

e) az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 5.  §
(1) be kez dés h) pont já ban az „Or szá gos Egész ség biz to sí -
tá si Pénz tár, Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság”
szö veg rész he lyé be az „az egész ség biz to sí tá si szerv, 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” szö veg,

f) egyes nyug dí jak fe lül vizs gá la tá ról, ille tõ leg egyes
nyug díj ki egé szí té sek meg szün te té sé rõl  szóló 1991. évi
XII. tör vény 5.  § (1) be kez dé sé ben a „nyug díj fo lyó sí tó
szer vek a nyug díj jal együtt fo lyó sít ják” szö veg rész he lyé -
be a „nyug díj fo lyó sí tó szerv a nyug díj jal együtt fo lyó sít ja” 
szö veg, 7.  § (1) be kez dé sé ben a „tár sa da lom biz to sí tá si
igaz ga tá si szer vek” szö veg rész he lyé be a „nyug díj biz to sí -
tá si igaz ga tá si szerv és az egész ség biz to sí tá si szerv” szö -
veg,

g) a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény 29.  § b) pont já ban az „Or szá gos
Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság és az Or szá gos Egész -
ség biz to sí tá si Pénz tár igaz ga tá si szer ve it” szö veg rész he -
lyé be az „egész ség biz to sí tá si szer vet és a nyug díj biz to sí tá -
si igaz ga tá si szer vet” szö veg,

h) az éle tük tõl és sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog ta -
la nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról  szóló 1992. évi XXXII.
tör vény 20/A.  § (1) be kez dé sé ben a „Nyug díj fo lyó sí tó
Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a „nyug díj fo lyó sí tó
szerv” szö veg, 20/A.  § (2) be kez dé sé ben az „az Or szá gos
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Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság (ONYF)” szö veg rész
he lyé be az „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” szö veg, 20/A.  § (3) be kez dé sé -
ben az „Az ONYF” szö veg rész he lyé be az „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”
szö veg,

i) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 83/D.  § h) pont já ban a „tár sa da lom biz to -
sí tá si igaz ga tá si szerv” szö veg rész he lyé be a „nyug díj biz -
to sí tá si igaz ga tá si szerv és az egész ség biz to sí tá si szerv”
szö veg,

j) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 18/C.  § (13) be kez dé sé ben az „Or szá gos Egész ség -
biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ -
igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei” szö veg rész he lyé be az
„egész ség biz to sí tá si szerv, 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, a nyug díj biz to sí -
tá si igaz ga tá si szerv” szö veg, 50.  § (2) be kez dés d) pont já -
ban az „az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság fõ -
igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be az „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 ve ze tõ je” 
szö veg, 50.  § (2) be kez dés e) pont já ban az „Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he -
lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv ve ze tõ je” szö veg, 52.  § 
(5) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ -
igaz ga tó ság és az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be az „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 az
egész ség biz to sí tá si szerv ve ze tõ je” szö veg, 86/A.  § (1) be -
kez dé sé ben az „Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó -
ság és az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár” szö veg -
rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv és 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” szö veg, 86/F.  § (2) be kez dés a) pont já ban az
„egész ség biz to sí tás köz pon ti hi va ta li szer ve ese té ben”
szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv ese té -
ben – ha or szá gos ille té kességgel jár el –” szö veg, a „nyug -
díj biz to sí tás köz pon ti hi va ta li szer ve” szö veg rész he lyé be
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” szö veg, az „igaz ga tá si szer vek te kin te té ben
a tár sa da lom biz to sí tás köz pon ti hi va ta li szer ve i nek” szö -
veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv és a nyug -
díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv te kin te té ben az egész ség biz -
to sí tá si szerv és 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” szö veg, 86/H.  § (2) be kez dé -
sé ben az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár és az Or -
szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó ját”
szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv és 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 ve ze tõ jét” szö veg, 95.  § (6) be kez dé sé ben,
98.  § (6) be kez dé sé ben, 101.  § (7) és (9) be kez dé sé ben az
„Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár” szö veg ré szek he -
lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg, 102.  §
(12) be kez dés d) pont já ban a „tár sa da lom biz to sí tá si igaz -
ga tá si szer vek” szö veg rész he lyé be a „nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv és az egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg,

k) a nem ze ti gon do zás ról  szóló 1992. évi LII. tör vény
6.  § (5) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Tár sa da lom biz to sí -
tá si Fõ igaz ga tó ság Or szá gos Or vos szak ér tõi In té ze te”
szö veg rész he lyé be az „or vos szak ér tõi szerv” szö veg, 7.  §
(1) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Tár sa da lom biz to sí tá si
Fõ igaz ga tó ság Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó sá gá nak” szö -
veg rész he lyé be az „a nyug díj fo lyó sí tó szerv” szö veg,

l) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 21.  § k) pont -
já ban az „az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság
Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be az „a
nyug díj fo lyó sí tó szerv” szö veg,

m) a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i ról és azok
1993. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1992. évi LXXXIV. tör -
vény 11.  § (3) be kez dé sé ben az „igaz ga tá si szerv” szö veg -
rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv és a nyug díj biz -
to sí tá si igaz ga tá si szerv” szö veg, 11/A.  § (1)–(3) be kez dé -
sé ben az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár és az Or -
szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság” szö veg rész he -
lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv és 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” szö veg,

n) az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról  szóló 
1993. évi LIX. tör vény 10.  § (1) be kez dé sé ben az „Or szá -
gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ral” szö veg rész he lyé be az 
„egész ség biz to sí tá si szerv vel” szö veg,

o) a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide -
ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény 81.  § (3) be kez dé sé ben az „a Ma gyar
Ál lam tu laj do ná ba és az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár” szö veg rész he lyé be az „ál la mi tu laj don ba és az
egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg,

p) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
91.  § (3) be kez dé sé ben az „a fõ vá ro si, me gyei egész ség -
biz to sí tá si pénz tár nak” szö veg rész he lyé be az „az egész -
ség biz to sí tá si szerv nek” szö veg,

q) az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról  szóló
1993. évi XCVI. tör vény 62.  § (4) be kez dés f) pont já ban az 
„Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ral” szö veg rész he -
lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv vel” szö veg, 62.  §
(4) be kez dés g) pont já ban az „az Or szá gos Nyug díj biz to sí -
tá si Fõ igaz ga tó ság gal” szö veg rész he lyé be az „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 vel” szö veg,

r) a Ma gyar Or vo si Ka ma rá ról  szóló 1994. évi XXVIII. 
tör vény 2.  § e) pont ea) al pont já ban az „egész ség biz to sí tás
szer vei” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si
szerv” szö veg, 2.  § f) pont fc) al pont já ban az „ál la mi,
egész ség biz to sí tá si” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz -
to sí tá si szerv, az ál la mi” szö veg, 2.  § m) pont já ban a „vagy
egész ség biz to sí tá si szer vek tõl” szö veg rész he lyé be a
„szer vek tõl vagy az egész ség biz to sí tá si szerv tõl” szö veg,
24.  §-ában az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár nak”
szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv nek” szö -
veg,

s) a ha di gon do zás ról  szóló 1994. évi XLV. tör vény 3.  §
(3) be kez dé sé ben az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz -
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tár Or szá gos Or vos szak ér tõi In té ze té nek (a továb biak ban:
OOSZI) a ha di rok kant la kó he lye sze rint ille té kes el sõ fo kú
bi zott sá ga” szö veg rész he lyé be az „or vos szak ér tõi szerv”
szö veg, 22.  § (2) be kez dé sé ben, 26.  § (2) be kez dés a) pont -
já ban az „OOSZI” szö veg rész he lyé be az „or vos szak ér tõi
szerv” szö veg,

t) a Ma gyar Gyógy sze rész Ka ma rá ról  szóló 1994. évi
LI. tör vény 2.  § (2) be kez dés b) pont bd) al pont já ban az
„egész ség biz to sí tá si szer vek” szö veg rész he lyé be az
„egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg, 2.  § (2) be kez dés
c) pont já ban az „egész ség biz to sí tás szer vei” szö veg rész
he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg, 2.  § (2) be -
kez dés k) pont já ban a „vagy egész ség biz to sí tá si szerv tõl”
szö veg rész he lyé be a „szerv tõl vagy az egész ség biz to sí tá si 
szerv tõl” szö veg, 19.  § (9) be kez dé sé ben az „Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár nak” szö veg rész he lyé be az
„egész ség biz to sí tá si szerv nek” szö veg,

u) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény 47.  § (2) be kez dé sé ben a „tár sa da lom biz to sí tá si szer -
ve ket” szö veg rész he lyé be a „nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si 
szer vet, az egész ség biz to sí tá si szer vet” szö veg,

v) az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995.
évi LXV. tör vény 6.  § (1) be kez dés u) pont já ban az „Or -
szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár fõ igaz ga tó ja” szö veg -
rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv ve ze tõ je” szö -
veg, 6.  § (1) be kez dés v) pont já ban az „az Or szá gos Nyug -
díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he -
lyé be az „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 ve ze tõ je” szö veg,

w) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII.
tör vény 70.  § (9) be kez dés d) pont já ban az „Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár” szö veg rész he lyé be az
„egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg
lép.

80.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I.

tör vény 32.  § (9) be kez dé sé ben az „Or szá gos Egész ség biz -
to sí tá si Pénz tár ral, va la mint az Or szá gos Nyug díj biz to sí -
tá si Fõ igaz ga tó ság gal” szö veg rész he lyé be az „egész ség -
biz to sí tá si szerv vel, va la mint 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 vel” szö veg,

b) a sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si mó -
dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi 
XX. tör vény 3.  § e) pont já ban az „Or szá gos Nyug díj biz to -
sí tá si Fõ igaz ga tó ság igaz ga tá si szer vei, az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár igaz ga tá si szer vei” szö veg -
rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv, a nyug díj biz to -
sí tá si igaz ga tá si szerv” szö veg, 20.  § (2) be kez dés i) pont -
já ban az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, va la mint
az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság és te rü le ti
igaz ga tá si szer ve ik” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz -
to sí tá si szerv, 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, va la mint a nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv” szö veg, 21.  § (1) be kez dé sé ben az „Or -
szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban:

OEP)” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv”
szö veg, 21.  § (3) be kez dé sé ben az „érin tett la kó he lye sze -
rint ille té kes me gyei, fõ vá ro si egész ség biz to sí tá si pénz tár” 
szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg,
22.  §-ában az „OEP” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz -
to sí tá si szerv” szö veg, 24.  § b) pont já ban az „OEP és igaz -
ga tá si szer vei” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si 
szerv” szö veg,

c) a he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sá -
ról  szóló 1996. évi XXV. tör vény 10.  § (4) be kez dés
d) pont já ban a „nyug díj biz to sí tá si és egész ség biz to sí tá si
ön kor mány zat igaz ga tá si szer vét” szö veg rész he lyé be a
„nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vet és az egész ség biz to -
sí tá si szer vet” szö veg, 10.  § (4) be kez dés e) pont já ban,
16.  § (1) be kez dé sé ben az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si
szerv” szö veg,

d) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
179.  § (3) be kez dé sé ben az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si
szerv” szö veg,

e) az egyes sport cé lú in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek
ren de zé sé rõl  szóló 1996. évi LXV. tör vény 5.  § (1) be kez -
dés c) pont já ban az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár 
te rü le ti leg ille té kes fõ vá ro si vagy me gyei szer ve” szö veg -
rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg,

f) az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény mó do -
sí tá sá ról, va la mint a hi te les tu laj do ni lap-má so lat igaz ga tá -
si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló 1996. évi LXXXV. tör vény
30.  § (1) be kez dés h) pont já ban az „Or szá gos Egész ség -
biz to sí tá si Pénz tár és az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ -
igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si
szerv, 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,” szö veg, 32/B.  § (1) be kez dés h) pont -
já ban az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, Or szá gos
Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be az
„az egész ség biz to sí tá si szerv és a nyug díj biz to sí tá si igaz -
ga tá si szerv ab ban az eset ben, ha or szá gos ille té kességgel
jár el, va la mint 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” szö veg,

g) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény 100.  § (1) be kez dés f) pont -
já ban az „és igaz ga tá si szer ve ze tei” szö veg rész he lyé be az
„ , az egész ség biz to sí tá si szerv és a nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv” szö veg,

h) a Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés rõl  szóló 1947. évi XVIII.
tör vény 27. Cik ke 2. pont já ban fog lal tak vég re haj tá sá ról
 szóló 1997. évi X. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a „Nyug -
díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság nak (a továb biak ban: NYUFIG)”
szö veg rész he lyé be a „nyug díj fo lyó sí tó szerv” szö veg, 3.  § 
(3) be kez dé sé ben a „NYUFIG” szö veg rész he lyé be a
„nyug díj fo lyó sí tó szerv” szö veg, 3.  § (4) be kez dé sé ben az
„az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság (a továb -
biak ban: ONYF)” szö veg rész he lyé be az „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”
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szö veg, 3.  § (5) be kez dé sé ben az „az ONYF” szö veg rész
he lyé be az „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” szö veg, 3.  § (6) be kez dé sé ben az
„Az ONYF” szö veg rész he lyé be az „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” szö veg,

i) az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes 
ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi XLVII.
tör vény 3.  § i) pont já ban az „Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si
Fõ igaz ga tó ság és az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz -
tár, valamint ezek igaz ga tá si szer vei (a továb biak ban: tár -
sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek)” szö veg rész he lyé -
be az „egész ség biz to sí tá si szerv, 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 nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tá si szerv” szö veg, 5.  § (2) be kez dés
c) pont já ban az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár el -
len õr zõ fõ or vo sa” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to -
sí tá si szerv” szö veg, 5.  § (2) be kez dés d) pont já ban a „tár -
sa da lom biz to sí tás szer vei” szö veg rész he lyé be a „tár sa da -
lom biz to sí tá si igaz ga tá si szerv” szö veg, 10.  § (1) be kez dé -
sé ben az „egész ség biz to sí tá si szer vek nek” szö veg rész he -
lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv nek” szö veg, 10.  §
(1) be kez dé sé ben az „egész ség biz to sí tás igaz ga tá si szer -
vei” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv”
szö veg, 20.  § (4) és (5) be kez dé sé ben, 22.  § (4) be kez dé sé -
ben, 22/B.  § (4) be kez dé sé ben az „Or szá gos Egész ség biz -
to sí tá si Pénz tár” szö veg ré szek he lyé be az „egész ség biz to -
sí tá si szerv” szö veg,

j) a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj -
ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény 4.  § r) pont 2. al pont já ban
az „az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság
(a továb biak ban: ONYF) és te rü le ti igaz ga tá si szer vei”
szö veg rész he lyé be az „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 nyug díj biz to sí tá -
si igaz ga tá si szerv” szö veg, 4.  § r) pont 3. al pont já ban az
„Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban:
OEP) és te rü le ti igaz ga tá si szer vei” szö veg rész he lyé be az
„egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg, 40.  § a) pont já ban az
„az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság” szö veg -
rész he lyé be az „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” szö veg, 40.  § b) pont já ban
az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár” szö veg rész he -
lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg, 41.  § (2) be -
kez dé sé ben a „tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szerv” szö -
veg rész he lyé be a „nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv és
az egész ség biz to sí tá si szerv (a továb biak ban: tár sa da lom -
biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek)” szö veg, 41.  § (5) be kez dé -
sé ben az „OEP” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí -
tá si szerv” szö veg, 41.  § (4) be kez dé sé ben az „Az Or szá -
gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, az Or szá gos Egész -
ség biz to sí tá si Pénz tár és azok igaz ga tá si szer vei” szö veg -
rész he lyé be az „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, a nyug díj biz to sí tá si igaz ga -
tá si szerv, az egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg, 41.  §
(5) be kez dé sé ben az „az ONYF” szö veg rész he lyé be az „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” szö veg, 44.  § (4) be kez dé sé ben, 54.  § (2) be -
kez dés a) pont já ban az „OEP és te rü le ti igaz ga tá si szer vei” 
szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg,
52.  § (2) be kez dé sé ben az „a me gyei (fõ vá ro si) egész ség -
biz to sí tá si pénz tár” szö veg rész he lyé be az „az egész ség -
biz to sí tá si szerv” szö veg, 54.  § (1) be kez dé sé ben az „A
4.  § r) pont já ban em lí tett” szö veg rész he lyé be az „Az”
szö veg,

k) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé ben a „nyug díj biz -
to sí tá si fel ada to kat el lá tó igaz ga tá si szerv” szö veg rész he -
lyé be a „nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv” szö veg, 3.  §
(4) be kez dés a) pont já ban a „nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szer vek hez” szö veg rész he lyé be a „nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv hez” szö veg, 5.  § a) pont já ban a „fog lal -
koz ta tók ra;” szö veg rész he lyé be a „fog lal koz ta tók ra, to -
váb bá” szö veg, 5.  § b) pont já ban a „nyug el lá tás ban, hoz -
zá tar to zói nyug el lá tás ban ré sze sü lõ sze mé lyek re;” szö -
veg rész he lyé be az „és hoz zá tar to zói nyug el lá tás ban ré -
sze sü lõ sze mé lyek re, va la mint” szö veg, 5.  § c) pont já ban a 
„tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak és a tár sa da -
lom biz to sí tás szer ve i nek ál la mi fel ügye le té rõl  szóló 1998.
évi XXXIX. tör vény 6.  §-ában fog lalt nyug díj-biz to sí tá si
igaz ga tá si szer vek re;” szö veg rész he lyé be 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 re
és a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv re,” szö veg, 5.  §
d) pont já ban a „MÁV Rt. Nyug díj Igaz ga tó ság ra és a
Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út Rt.-re (a továb biak ban:
GYSEV Rt.)” szö veg rész he lyé be a „vas utas nyug -
díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szerv re” szö veg, 37.  § (3) be -
kez dé sé ben a „tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek”
szö veg rész he lyé be a „nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv
és az egész ség biz to sí tá si szerv (a továb biak ban: tár sa da -
lom biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek)” szö veg, 64.  § (5) be -
kez dé sé ben az „az igény lõ la kó he lye alap ján a Fõ vá ro si és
Pest Me gyei Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság nál, a me gyei
nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá gok nál és ezek ki ren delt sé -
ge i nél, il let ve – ha az el hunyt jog szer zõ ko ráb ban nyug el -
lá tás ban ré sze sült – a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság nál
(a továb biak ban együtt: nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv” szö veg rész he lyé be az „a nyug díj-meg ál la pí tó
szerv nél, il let ve – ha az el hunyt jog szer zõ ko ráb ban nyug -
el lá tás ban ré sze sült – a nyug díj fo lyó sí tó szerv nél” szö veg, 
66.  § (1) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si 
Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó ja, a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá -
si szerv ve ze tõ je, il let ve a MÁV Rt. Nyug díj Igaz ga tó ság
ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be az „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, a nyug -
díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv és a vas utas nyug díj-meg ál -
la pí tó és -fo lyó sí tó szerv ve ze tõ je” szö veg, a 66.  § (2) be -
kez dé sé ben az „Az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga -
tó ság fõ igaz ga tó ja, a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv
ve ze tõ je, il let ve a MÁV Rt. Nyug díj Igaz ga tó ság ve ze tõ -
je” szö veg rész he lyé be az „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, a nyug díj biz to sí -
tá si igaz ga tá si szerv és a vas utas nyug díj-meg ál la pí tó és
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-fo lyó sí tó szerv ve ze tõ je” szö veg, 64.  § (7) be kez dé sé ben
az „a la kó hely sze rint ille té kes nyil ván tar tá si ál lo má son,
ille tõ leg a MÁV Rt. Nyug díj Igaz ga tó ság nál, a GYSEV
Rt.-nél ér vé nye sí tik igé nyü ket. Az igényt a MÁV Rt.
Nyug díj Igaz ga tó ság, ille tõ leg a GYSEV Rt. bí rál ja el.”
szö veg rész he lyé be a „vas utas nyug díj-meg ál la pí tó és -fo -
lyó sí tó szerv nél ér vé nye sít he tik igé nyü ket. Az igényt
e szerv bí rál ja el.” szö veg, 79.  § (1) be kez dé sé ben a „nyug -
díj biz to sí tá si szer vek” szö veg rész he lyé be a „nyug díj biz -
to sí tá si igaz ga tá si szer vek” szö veg, 79.  § (1) be kez dé sé ben 
az „Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság ál tal” szö -
veg rész he lyé be az „e cél ra” szö veg, 80.  § (1) be kez dé sé -
ben az „az ille té kes nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv”
szö veg rész he lyé be az „a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv” szö veg, 80.  § (2) be kez dé sé ben az „az Or szá gos
Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság és az Or szá gos Egész -
ség biz to sí tá si Pénz tár” szö veg rész he lyé be az „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 az egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg, 95.  § (1) be -
kez dé sé ben a „MÁV Rt. Nyug díj Igaz ga tó ság” szö veg rész 
he lyé be a „vas utas nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó
szerv” szö veg, 96.  § (7) be kez dé sé ben az „az Or szá gos
Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság ve ze tõ je” szö veg rész
he lyé be az „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 ve ze tõ je” szö veg, 97.  § (5) be kez -
dé sé ben az „az ille té kes nyug díj fo lyó sí tó szerv nek” szö -
veg rész he lyé be az „a nyug díj fo lyó sí tó szerv nek” szö veg,
98.  § (1) be kez dé sé ben az „az ille té kes nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv nél” szö veg rész he lyé be az „a nyug díj biz -
to sí tá si igaz ga tá si szerv nél” szö veg, 99.  § (1) be kez dé sé -
ben az „az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság”
szö veg rész he lyé be az „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” szö veg, 99.  § (2) be -
kez dé sé ben az „Az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga -
tó ság” szö veg rész he lyé be az „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” szö veg, 99.  §
(2) be kez dé sé ben az „Az ille té kes” szö veg rész he lyé be az
„A” szö veg, 100.  §-ában a „nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szer ve i nek” szö veg rész he lyé be a „nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv” szöveg,

l) a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról
 szóló 1997. évi LXXXII. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé ben az
„az ille té kes nyug díj-biz to sí tá si szerv nek” szö veg rész he -
lyé be az „a nyug díj biz to sí tá si szerv nek” szö veg, 24.  §
(4) be kez dés b) pont já ban az „az ille té kes tár sa da lom biz -
to sí tá si szerv vel” szö veg rész he lyé be az „a nyug díj biz to sí -
tá si igaz ga tá si szerv vel” szö veg, az „az ille té kes” szö veg -
rész he lyé be az „a” szö veg,

m) a me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX. tör vény
48.  § (3) be kez dé sé ben az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár ral” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si
szerv vel” szö veg, 51.  § (2) be kez dé sé ben a „tár sa da lom -
biz to sí tá si szerv” szö veg rész he lyé be a „tár sa da lom biz to -
sí tá si fel ada to kat el lá tó szerv” szö veg,

n) a tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal hasz nált ál la mi tu laj -
do nú in gat la nok jogi hely ze té nek ren de zé sé rõl  szóló 1997. 

évi CXLII. tör vény 5.  § (4) be kez dé sé ben az „Egész ség -
biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj pénz tár te rü le ti leg 
ille té kes szer ve” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí -
tá si szerv, nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv” szö veg,

o) az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
149.  § (2) be kez dé sé ben az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be az „egész ség -
biz to sí tá si szerv ve ze tõ je” szö veg, 149/A.  § (4) be kez dé sé -
ben az „ille té kességi te rü le tén mû kö dõ MEP-ek és
ÁNTSZ in té ze tek, to váb bá” szö veg rész he lyé be az
„egész ség biz to sí tá si szerv, az egész ség ügyi ál lam igaz ga -
tá si szerv, to váb bá az ille té kességi te rü le tén mû kö dõ” szö -
veg, 149/B.  § (1) be kez dés b) pont já ban a „me gyei egész -
ség biz to sí tá si szer vek” szö veg rész he lyé be az „egész ség -
biz to sí tá si szerv” szö veg,

p) a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
16.  § (3) be kez dé sé ben az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár, to váb bá az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz -
ga tó ság igaz ga tá si szer ve” szö veg rész he lyé be az „egész -
ség biz to sí tá si szerv, to váb bá a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá -
si szerv” szö veg, 27.  §-ában a „nyug díj biz to sí tá si szerv -
nek” szö veg rész he lyé be a „nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv nek” szö veg,

q) a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé -
gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény 23/C.  §
(1) be kez dé sé ben az „Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet
(a továb biak ban: OOSZI) ille té kes szak ér tõ bi zott sá ga”
szö veg rész he lyé be az „or vos szak ér tõi szerv” szö veg,
23/C.  § (2) be kez dé sé ben és 23/D.  § (2) be kez dé sé ben az
„OOSZI” szö veg rész he lyé be az „or vos szak ér tõi szerv”
szö veg,

r) a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak és a tár -
sa da lom biz to sí tás szer ve i nek ál la mi fel ügye le té rõl  szóló
1998. évi XXXIX. tör vény 1.  § (1) be kez dé sé ben a „tár sa -
da lom biz to sí tás igaz ga tá si szer ve i nek” szö veg rész he lyé -
be a „nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv és az egész ség -
biz to sí tá si szerv” szö veg, 2.  § (1) be kez dé sé ben az „Or szá -
gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár” szö veg rész he lyé be az
„egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg, 2.  § (1) be kez dé sé ben
az „az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság” szö -
veg rész he lyé be az „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 (a továb biak ban együtt:
alap ke ze lé sé ért fe le lõs tár sa da lom biz to sí tá si szerv)” szö -
veg, 2.  § (3) be kez dé sé ben az „Az Or szá gos Nyug díj biz to -
sí tá si Fõ igaz ga tó ság és az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár” szö veg rész he lyé be az „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, a nyug -
díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv, az egész ség biz to sí tá si
szerv” szö veg, 9.  § (2) és (3) be kez dé sé ben az „a köz pon ti
hi va ta li szerv vel” szö veg rész he lyé be az „az alap ke ze lé -
sé ért fe le lõs tár sa da lom biz to sí tá si szerv vel” szö veg,
9/A.  § (3) és (4) be kez dé sé ben az „a köz pon ti hi va ta li szer -
vek” szö veg rész he lyé be az „az alap ke ze lé sé ért fe le lõs
tár sa da lom biz to sí tá si szer vek” szö veg, 9/C.  § (3) be kez dé -
sé ben az „a köz pon ti hi va ta li szerv” szö veg rész he lyé be az 
„az alap ke ze lé sé ért fe le lõs tár sa da lom biz to sí tá si szerv”
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szö veg, 9/C.  § (7) be kez dé sé ben az „alap köz pon ti hi va ta li
szer vé nek” szö veg rész he lyé be az „alap ke ze lé sé ért fe le -
lõs tár sa da lom biz to sí tá si szerv” szö veg,

s) a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998.
évi LXVII. tör vény 22.  § (6) be kez dé sé ben a „fog lal koz ta -
tó szék he lye sze rint ille té kes nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó -
ság nál (ki ren delt ség nél), a vas utak nál, a MÁV Rt. Nyug -
díj igaz ga tó ság nál” szö veg rész he lyé be a „nyug díj biz to sí -
tá si igaz ga tá si szerv nél, a vas utak nál, a vas utas nyug -
díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szerv nél” szö veg,

t) az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló 2000. évi II.
tör vény 3.  § (3) be kez dé sé ben az „Or szá gos Egész ség biz -
to sí tá si Pénz tár” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí -
tá si szerv tõl” szö veg,

u) az egész ség ügyi szak el lá tá si kö te le zett ség rõl, to váb -
bá egyes egész ség ügyet érin tõ tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2001. évi XXXIV. tör vény 3.  §-ában az „Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban: OEP)” szö -
veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg, va -
la mint a „to váb bá en nek ér de ké ben a fõ vá ro si és me gyei
egész ség biz to sí tá si pénz tá rak (a továb biak ban: MEP)”
szö veg rész he lyé be a „va la mint en nek ér de ké ben az egész -
ség biz to sí tá si szer vek” szö veg, 3.  § (2) be kez dé sé ben,
13.  § (3) be kez dé sé ben az „OEP” szö veg rész he lyé be az
„egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg, 3.  § (8) be kez dé sé ben
az „A MEP” szö veg rész he lyé be az „Az egész ség biz to sí tá -
si szerv” szö veg, 3.  § (9) be kez dé sé ben az „a MEP” szö -
veg rész he lyé be az „az egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg
lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a bün te tõ el já rás ban részt ve võk, az igaz ság szol gál -

ta tást se gí tõk Vé del mi Prog ram já ról  szóló 2001. évi
LXXXV. tör vény 12.  § (3) be kez dé sé ben az „Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tárt” szö veg rész he lyé be az
„egész ség biz to sí tá si szer vet” szö veg,

b) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény 200.  § (3) be kez dé sé ben az „Or szá gos Egész ség biz -
to sí tá si Pénz tár” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí -
tá si szerv” szö veg,

c) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény 5.  §
(1) be kez dés 53. pont a) al pont já ban az „Or szá gos Egész -
ség biz to sí tá si Pénz tár és az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si
Fõ igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá -
si szerv és 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” szö veg,

d) az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi -
ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi
XLII. tör vény 313.  § (1) be kez dé sé ben a „la kó he lye sze -
rint ille té kes nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv” szö veg -
rész he lyé be a „nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv” szö -
veg, 313.  § (2) be kez dé sé ben a „volt pénz tár tag la kó he lye
sze rint ille té kes nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv” szö -
veg rész he lyé be a „nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv”

szö veg, 313.  § (3) be kez dé sé ben a „la kó hely sze rint ille té -
kes nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv hez” szö veg rész he -
lyé be a „nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv hez” szö veg,

e) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény 106.  § (1) be kez dés d) pont já ban az
„Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár és az Or szá gos
Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be az
„egész ség biz to sí tá si szerv és 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” szö veg,
109/A.  § (1) be kez dés b) pont já ban az „Or szá gos Egész -
ség biz to sí tá si Pénz tár hoz és az Or szá gos Nyug díj biz to sí -
tá si Fõ igaz ga tó ság hoz” szö veg rész he lyé be az „egész ség -
biz to sí tá si szerv hez és a Nyug díj biz to sí tá si Alap kezelé -
séért fe le lõs nyug díj biz to sí tá si szerv hez” szö veg,

f) a Ma gyar Egész ség ügyi Szak dol go zói Ka ma rá ról
 szóló 2003. évi LXXXIII. tör vény 29.  § (7) be kez dé sé ben
az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár nak” szö veg rész
he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv nek” szö veg,

g) az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes kér -
dé se i rõl  szóló 2003. évi LXXXIV. tör vény 24.  §-ában az
„Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár nál” szö veg rész he -
lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv nél” szö veg,

h) a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té -
sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény
2.  § (5) be kez dés b) pont já ban az „Or szá gos Egész ség biz -
to sí tá si Pénz tár ral” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to -
sí tá si szerv vel” szö veg,

i) a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény 
375.  § (3) be kez dés c) pont já ban a „tár sa da lom biz to sí tá s
igaz ga tá si szer ve i nek” szö veg rész he lyé be a „nyug díj biz -
to sí tá si igaz ga tá si szerv és az egész ség biz to sí tá si szerv”
szö veg,

j) a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról
 szóló 1997. évi LXXXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2004. évi LIV. tör vény 3.  § (2)–(4) be kez dé sé ben az „az
ille té kes nyug díj biz to sí tá si” szö veg rész he lyé be az „a
nyug díj biz to sí tá si” szö veg,

k) az Euró pai Par la ment ma gyar or szá gi kép vi se lõ i nek
jog ál lá sá ról  szóló 2004. évi LVII. tör vény 7.  § (1) be kez -
dé sé ben az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ral”
szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv vel” szö -
veg,

l) a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 9.  § (2) be kez dés a) pont já ban az
„Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos Or vos -
szak ér tõi In té ze te” szö veg rész he lyé be az „or vos szak ér tõi
szerv vel” szö veg,

m) a Ki vá ló Mû vész, az Ér de mes Mû vész és a Nép mû -
vé szet Mes te re já ra dé ká ról  szóló 2004. évi CVI. tör vény
5.  §-ában a „Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság és a MÁV Rt.
Nyug díj Igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be a „nyug díj fo -
lyó sí tó szerv és a vas utas nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí -
tó szerv” szö veg,

n) az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
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sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 16.  § (1) be kez dé sé ben 
az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak -
ban: OEP)” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si
szerv vel” szö veg, 16.  § (2) be kez dé sé ben az „OEP-pel”
szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv vel” szö -
veg, 26.  § (5) be kez dé sé ben az „OEP” szö veg rész he lyé be
az „egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg,

o) a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
141.  § (3) be kez dé sé ben az „a te rü le ti leg ille té kes me gyei
(fõ vá ro si) egész ség biz to sí tá si pénz tár” szö veg rész he lyé -
be az „az egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg, va la mint az
„Az egész ség biz to sí tá si pénz tár” szö veg rész he lyé be az
„Az egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg,

p) a nyug dí jak kor rek ci ós célú eme lé sé rõl  szóló 2005.
évi CLXXIII. tör vény 6.  § (1) be kez dé sé ben a „nyug díj fo -
lyó sí tó szer vek” szö veg rész he lyé be a „nyug díj fo lyó sí tó
szerv” szö veg, az „in téz ked nek” szö veg rész he lyé be az
„in téz ke dik” szö veg,

q) a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a
vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 63.  § (1) be -
kez dé sé ben az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, to -
váb bá az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság és te -
rü le ti igaz ga tá si szer ve ik” szö veg rész he lyé be az „egész -
ség biz to sí tá si szerv, 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 nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv” szö veg
lép.

81.  § (1) A tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán -
nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze -
té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vénynek az egyes pénz -
ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXI.
tör vény 141.  §-ával meg ál la pí tott 26.  § (5) be kez dé sé ben
az „illeté kes egész ség biz to sí tá si szerv hez” szö veg rész he -
lyett az „egész ség biz to sí tá si szerv hez” szö veg lép ha -
tályba.

(2) Az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi LXI. tör vény

a) 166.  § (3) be kez dé sé nek a tár sa da lom biz to sí tá si
nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény 97.  §
(7) be kez dé sét meg ál la pí tó ren del ke zé se a „Ma gyar Ál -
lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyett a
„kincs tár” szö veg gel, a „me gyei egész ség biz to sí tá si pénz -
tá rak” szö veg rész he lyett az „egész ség biz to sí tá si szerv”
szö veg gel,

b) 166.  § (4) be kez dé sé nek a tár sa da lom biz to sí tá si
nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény 97.  §
(8) be kez dé sét meg ál la pí tó ren del ke zé se a „Ma gyar Ál -
lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyett a
„kincs tár” szö veg gel
lép ha tály ba.

(3) Az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi LXI. tör vény 204.  §-ának a ma gán nyug díj -
ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról  szóló 1997. évi
LXXXII. tör vény 120/A.  § (1) be kez dé sét meg ál la pí tó

ren del ke zé se az „az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz -
ga tó ság nak” szö veg rész he lyett az „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 nek”,
120/A.  § (2) be kez dé sét meg ál la pí tó ren del ke zé se a „Ma -
gyar Ál lam kincs tár” szö veg rész he lyett a „kincs tár” szö -
veg gel, 120/A.  § (7) be kez dé sét meg ál la pí tó ren del ke zé se
a „Ma gyar Ál lam kincs tár (MÁK) Te rü le ti és Fõ vá ro si
Igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyett a „kincs tár” szö veg gel, a 
„MÁK te rü le ti igaz ga tó ság azo no sí tó és le író ada ta it is
(adó szám, név, szék hely)” szö veg rész he lyett a „kincs tár
azo no sí tó és le író ada ta it” szö veg gel lép ha tály ba.

82.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) az adó azo no sí tó jel, a Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no -
sí tó Jel és a sze mé lyi azo no sí tó hasz ná la tá val kap cso la tos
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi LXVI. tör vény,

b) az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990. évi V. tör vény
14.  § (2) be kez dés c) pont ja,

c) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 37.  § (4) be -
kez dés a) pont já ban a „tár sa da lom biz to sí tás ön kor mány -
za ti igaz ga tá sá ról  szóló 1991. évi LXXXIV. tör vény
16–17.  §-ai ban meg ha tá ro zott szerv, va la mint a” szö veg -
rész,

d) a sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si mó -
dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi 
XX. tör vény 21.  § (4) be kez dés má so dik mon da ta,

e) a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról  szóló 1997. évi LXXX. tör vény 47.  §
(4) be kez dé sé ben, 55.  § a) pont já ban az „ille té kes” szö -
veg rész,

f) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény 64.  § (6) be kez dé se, 95.  § (7) be kez -
dé se,

g) a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról
 szóló 1997. évi LXXXII. tör vény 7.  § b) pont ja,

h) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 62.  § (2) be kez dés b) pont ja,

i) a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak és a tár sa -
da lom biz to sí tás szer ve i nek ál la mi fel ügye le té rõl  szóló
1998. évi XXXIX. tör vény 1.  § (3) és (4) be kez dé se, 2.  §
(2) be kez dé se, 4.  §-a, 6–8.  §-a, 10.  § (2)–(4) be kez dé se,
11–12.  §-a, 19.  §-a,

j) egyes, az egész ség ügyet és a tár sa da lom biz to sí tást
érin tõ tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi LVIII. tör -
vény 49.  § (2) be kez dé se,

k) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény 111.  § (4) be kez dés e) pont já ban az
„ame lyet ter mé sze tes sze mély ese tén az ál lan dó la kó hely
sze rin ti, egyéb sze mély ese tén a szék hely sze rin ti ha tó ság
bo csá tott ki,” szö veg,

l) az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi -
ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi
CI. tör vény 318.  § (9) be kez dé se

ha tá lyát vesz ti.
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(2) Az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi LXI. tör vény 161.  §-a, 163.  §-a nem lép ha -
tály ba.

(3) A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény 77.  §-ának az egyes pénz ügyi tár gyú
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXI. tör vény
251.  § (11) be kez dé sé ben fog lalt mó do sí tá sa nem lép ha -
tály ba.

X. Fejezet

PÉNZÜGYI IGAZGATÁS

Állami adóhatóság

83.  § (1) A sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi
XXXIV. tör vény 26.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A já ték te rem mû köd te té sé hez a he lyi ön kor mány -
zat jegy zõ jé nek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ál lás -
fog la lá sa szük sé ges.”

(2) A sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi
XXXIV. tör vény 27.  § (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(10) A já ték ka szi nó mû köd te té sé hez a he lyi ön kor -
mány zat jegy zõ jé nek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ál lás fog la lá sa szük sé ges.”

(3) A be ho zott kõ olaj és kõ olaj ter mé kek biz ton sá gi
kész le te zé sé rõl  szóló 1993. évi XLIX. tör vény 40/A.  §-át
meg elõ zõ al cí me he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Együttmûködés az állami adóhatósággal
és a vámhatósággal”

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Ál la mi Szám ve võ szék rõl  szóló 1989. évi

XXXVIII. tör vény 2.  § (4) be kez dé sé ben az „Adó- és
Pénz ügyi El len õr zõ Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „ál la -
mi adó ha tó ság” szö veg,

b) az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990. évi V. tör vény
4.  § (8) be kez dé sé ben, 4/A.  § (6) be kez dé sé ben az „ille té -
kes ál la mi adó ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „ál la mi
adó ha tó ság” szö veg, 14.  § (1) be kez dés c) pont já ban az
„az ille té kes” szö veg rész he lyé be az „a ha tás kör rel ren del -
ke zõ” szö veg,

c) az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 11.  §
(2) be kez dé sé ben, 23/A.  § (5)–(6) és (8) be kez dé sé ben,
26.  § (7) be kez dé sé ben, 73.  § (7) be kez dé sé ben, 74.  §
(1) be kez dé sé ben, 76.  § (2) be kez dé sé ben, 90.  § (4) be kez -
dé sé ben, 92.  § (1) be kez dé sé ben az „il le ték hi va tal hoz”
szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság hoz” szö veg,
16.  § (1) be kez dés g) pont já ban, 17.  § (1) be kez dés b) pont -
já ban, 17/B.  § (2) be kez dés b) pont já ban, 26.  § (1) be kez -
dés a) és p) pont já ban, 26.  § (7) és (13) be kez dé sé ben,
73.  § (7) és (12) be kez dé sé ben, 74.  § (1) be kez dé sé ben, a

2004. évi CXXXV. tör vény 50.  §-ával meg ál la pí tott
77/A.  § (3) be kez dé sé ben, 90.  § (1) be kez dé sé ben, 94.  §
(2) be kez dé sé ben az „il le ték hi va tal nál” szö veg rész he lyé -
be az „ál la mi adó ha tó ság nál” szö veg, 16.  § (2) be kez dé sé -
ben, 17.  § (2) be kez dé sé ben, 17/B.  § (2) be kez dés a) pont -
já ban, 23/A.  § (5)–(7) be kez dé sé ben, 26.  § (2) és (7) be -
kez dé sé ben, 68.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 69.  §-ában,
70.  § (1)–(3) be kez dé sé ben, 72.  § (6) be kez dé sé ben, 73.  §
(7) és (12) be kez dé sé ben, 73/A.  § (3) be kez dé sé ben, 74.  §
(1), (2) és (4) be kez dé sé ben, 76.  § (1)–(3) be kez dé sé ben,
77/A.  § (2) és (4) be kez dé sé ben, a 2004. évi CXXXV. tör -
vény 82.  §-ával meg ál la pí tott 77/A.  § (3) be kez dé sé ben,
78.  § (2) és (5) be kez dé sé ben, 87.  § (1) be kez dé sé ben,
90.  § (2) és (4) be kez dé sé ben, 91.  § (2) és (3) be kez dé sé -
ben, 97.  § (1) és (2) be kez dé sé ben az „il le ték hi va tal” szö -
veg ré szek he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg, 17.  §
(3) be kez dé sé ben, 17/B.  § (2) be kez dés a) pont já ban, 32.  §
(2) be kez dé sé ben, 68.  § (1) be kez dé sé ben, 75.  § (1) be kez -
dé sé ben, az 1995. évi XLVIII. tör vény 50.  §-ával meg ál la -
pí tott 77/A.  § (3) be kez dé sé ben, 81.  § (2) be kez dé sé ben,
89.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 90.  § (3) be kez dé sé ben,
91.  § (2) be kez dé sé ben, 92.  § (2) be kez dé sé ben az „il le ték -
hi va tal nak” szö veg ré szek he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság -
nak” szö veg, 73.  § (9) be kez dés b) pont já ban az „il le ték hi -
va tal lal” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság gal”
szö veg, 74.  § (3) be kez dé sé ben az „a Fõ vá ro si Il le ték hi va -
tal nak” szö veg rész he lyé be az „az ál la mi adó ha tó ság nak”
szö veg, 76.  § (1) be kez dé sé ben az „il le ték hi va ta li” szö -
veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó sá gi” szö veg,

d) a he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény 14/A.  §
(1) be kez dé sé ben az „ille té kes adó ha tó ság nál” szö veg rész
he lyé be az „adó ha tó ság nál” szö veg, 42.  § (5) be kez dé sé -
ben az „adó ha tó ság ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be az „adó -
ha tó ság” szö veg, valamint az „il le ték hi va tal” szö veg rész
he lyé be az „ál lam i adó ha tó ság” szö veg,

e) a sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi
XXXIV. tör vény 1.  § (5) be kez dé sé ben az „a Sze ren cse já -
ték Fel ügye let (a továb biak ban: SZF)” szö veg rész he lyé be 
az „az ál la mi adó ha tó ság” szö veg, 2.  § (2), (3) és (5) be -
kez dé sé ben, 7/A.  § (1) be kez dé sé ben, (3)–(4) be kez dé sé -
ben, (5) be kez dés elsõ és har ma dik mon da tá ban, (6) be -
kez dé sé ben, 8.  § (2) be kez dé sé ben, 9.  § (2) be kez dé sé ben,
10.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 11.  § (1), (5) és (7) be kez dé -
sé ben, 12.  § (1) és (5) be kez dé sé ben, 13.  § (1)–(3),
(5)–(6) be kez dé sé ben és (2) be kez dés a) pont já ban, 16.  §
(1) és (2) be kez dé sé ben, 18.  § (1) és (2) be kez dé sé ben,
24.  § (1) és (4) be kez dé sé ben, 26.  § (1), (2), (5), (8) és
(13)–(18) be kez dé sé ben, 26/B.  § (1) és (2) be kez dé sé ben,
27.  § (1), (4) és (9) be kez dé sé ben, 28.  § (3) és (4) be kez dé -
sé ben, 29/A.  § (1) be kez dé sé ben, 30.  § (2) be kez dé sé ben,
30/A.  §-ában, 33.  § (2) és (5) be kez dé sé ben, 36.  §
(1)–(4) be kez dé sé ben, 36/B.  §-ában, 37.  § 9. pont já ban,
38.  § (2) be kez dés g) pont já ban és (3) be kez dé sé ben, 39.  §
(5) be kez dé sé ben az „SZF” szö veg rész he lyé be az „ál la mi
adó ha tó ság” szö veg, 7/A.  § (4) be kez dé sé ben, 16.  § (2) be -
kez dé sé ben, 26.  § (18) be kez dé sé ben, 29/A.  § (3) be kez dé -
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sé ben az „SZF-hez” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha -
tó ság hoz” szö veg, 7/A.  § (5) be kez dé sé ben az „SZF szék -
he lyén mû köd te tett Köz pon ti Ügy fél szol gá la ti Iro dán”
szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság nál” szö veg, 8.  § 
(5) be kez dé sé ben, 18.  § (2) be kez dé sé ben, 39.  § (1) be kez -
dé sé ben az „SZF-nél” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó -
ha tó ság nál” szö veg, 9.  § (3) be kez dé sé ben az „SZF-et”
szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó sá got” szö veg, 19.  § 
(1) be kez dé sé ben az „SZF-nek” szö veg rész he lyé be az
„ál la mi adó ha tó ság nak” szö veg, 26.  § (14) be kez dés má -
so dik mon da tá ban az „SZF szék he lyén mû köd te tett Köz -
pon ti Ügy fél szol gá la ti Iro dán” szö veg rész he lyé be az „ál -
la mi adó ha tó ság nál” szö veg, 29/A.  § (4) be kez dé sé ben az
„A Sze ren cse já ték Fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „Az
ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

f) a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény 80.  § (2) be kez dé sé ben az
„APEH” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö -
veg,

g) a föld adó ról  szóló 1991. évi LXXIX. tör vény 7.  §
(6) be kez dé sé ben az „APEH me gyei igaz ga tó sá ga” szö -
veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

h) a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény 53.  § (2) be kez dé sé ben az „ille té -
kes ál la mi adó ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „ál la mi
adó ha tó ság” szö veg,

i) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény 44.  § (3) be kez dé sé ben az „Adó- és Pénz ügyi El -
len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó -
ság” szö veg lép, 49/I.  § (9) be kez dé sé ben az „Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt” szö veg rész he lyé be az „ál -
la mi adó ha tó sá got” szö veg, 49/I.  § (11) be kez dé sé ben az
„Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé -
be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

j) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 78/A.  § (9) be kez dé sé ben az „Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt” szö veg rész he lyé be az „ál -
la mi adó ha tó sá got” szö veg, 78/A.  § (11) be kez dé sé ben az
„Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé -
be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

k) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 18/C.  § (13) be kez dé sé ben, 102.  § (5) be kez dé sé ben
az „Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he -
lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg, 86/I.  § (2) be kez dé -
sé ben az „Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal nak
(a továb biak ban: APEH)” szö veg rész he lyé be az „ál la mi
adó ha tó ság nak” szö veg, 86/I.  § (5) be kez dé sé ben az
„APEH” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö -
veg,

l) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV.
tör vény 38.  § (2) be kez dés b) pont já ban az „a te rü le ti leg
ille té kes adó ha tó ság gal” szö veg rész he lyé be az „az adó ha -
tó ság gal” szö veg,

m) a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi CXVI.

tör vény 2.  § (3) be kez dé sé ben az „il le ték hi va tal” szö veg -
rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

n) a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i ról és azok
1993. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1992. évi LXXXIV. tör -
vény 11/A.  §-ában az „APEH” szö veg rész he lyé be az „ál -
la mi adó ha tó ság” szö veg,

o) a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról  szóló 1993. évi XXIII.
tör vény 5/B.  § (5) be kez dés a) pont já ban és (6) be kez dé sé -
ben az „APEH-tõl” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha -
tó ság tól” szö veg,

p) a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
79.  § (2) be kez dés b) pont já ban az „Adó- és Pénz ügyi El -
len õr zé si Hi va tal tól” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó -
ha tó ság tól” szö veg,

q) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény 128.  § (2) be kez dé sé ben az „il le ték hi va tal nak” szö -
veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság nak” szö veg, 128.  §
(3) be kez dé sé ben az „il le ték hi va tal” szö veg rész he lyé be
az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

r) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi
adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény 50/C.  §
(11) be kez dé sé ben az „Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi -
va talt” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó sá got” szö -
veg, 50/C.  § (13) be kez dé sé ben az „Adó- és Pénz ügyi El -
len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó -
ság” szö veg,

s) a gaz da sá gi sta bi li zá ci ót szol gá ló egyes tör -
vénymódosításokról  szóló 1995. évi XLVIII. tör vény 53.  § 
(1) be kez dé sé ben az „il le ték hi va tal” szö veg rész he lyé be
az „il le ték hi va tal vagy az ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

t) a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter -
mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény 3.  § (4) be kez dé sé ben az „Adó- és Pénz ügyi
El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha -
tó ság” szö veg,

u) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII.
tör vény 25.  § (2) be kez dés a) pont já ban, 45.  §-ában, 46.  §
(4) be kez dé sé ben, 47.  § (3) be kez dé sé ben, 48.  § (15) be -
kez dé sé ben, 70.  § (12) be kez dés a) pont já ban, 82.  § (2) be -
kez dé sé ben és 83.  § (9) be kez dé sé ben, 3. szá mú mel lék le te 
II. 6. és IV. 1. a) pont já ban, va la mint 11. szá mú mel lék le te
III. 1. a) pont já ban az „APEH” szö veg ré szek he lyé be az
„ál la mi adó ha tó ság” szö veg, 64/A.  § (3) be kez dés b) pont -
já ban az „il le ték hi va tal” szö veg rész he lyé be az „ál la mi
adó ha tó ság” szö veg rész, 77/C.  § (3) és (5) be kez dé sé ben
az „a prog ram szer ve zõ je ille té kes adó ha tó sá gá nak” szö -
veg rész he lyé be az „az adó ha tó ság nak” szö veg, 77/C.  §
(7) be kez dé sé ben az „ille té kes adó ha tó sá gá nak” szö veg -
rész he lyé be az „az adó ha tó ság nak” szö veg, 77/C.  §
(23) be kez dé sé ben az „az APEH el nö ke út ján meg kül di a
prog ram szer ve zõ je ille té kes adó ha tó sá gá nak” szö veg rész
he lyé be a „meg kül di az ál la mi adó ha tó ság nak” szö veg
lép.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si mó -

dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi 
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XX. tör vény 11.  § (1) be kez dé sé ben az „Adó- és Pénz ügyi
El len õr zé si Hi va tal (a továb biak ban ál la mi adó ha tó ság)”
szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

b) a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény 16.  § (4) be kez dé sé ben az „Adó- és 
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal a ta nács szék he lye sze rint
ille té kes igaz ga tó sá gát” szö veg rész he lyé be az „ál la mi
adó ha tó sá got” szö veg,

c) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
115/A.  § (9) be kez dé sé ben az „Adó- és Pénz ügyi El len õr -
zé si Hi va talt” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó sá -
got” szö veg, 115/A.  § (11) be kez dé sé ben az „Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „ál -
la mi adó ha tó ság” szö veg,

d) a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá -
to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény 90.  § (5) be -
kez dé sé ben az „ille té kes ál la mi adó ha tó ság” szö veg rész
he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

e) az egyes sport cé lú in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek
ren de zé sé rõl  szóló 1996. évi LXV. tör vény 5.  § (1) be kez -
dés c) pont já ban az „Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va -
tal” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

f) az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény mó do -
sí tá sá ról, va la mint a hi te les tu laj do ni lap-má so lat igaz ga tá -
si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló 1996. évi LXXXV. tör vény
33.  § (2) be kez dé sé ben az „il le ték hi va tal” szö veg rész he -
lyé be az „il le ték hi va tal vagy az ál la mi adó ha tó ság” szö -
veg,

g) a la kás ta ka rék pénz tá rak ról  szóló 1996. évi CXIII.
tör vény 24.  § (5) be kez dé sé ben az „Adó- és Pénz ügyi El -
len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó -
ság” szö veg,

h) a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az 
adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló 1996.
évi CXXVI. tör vény 3.  § (1) be kez dé sé ben az „Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a to váb bi ak ban: APEH)”
szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg, 4/A.  §
(1) be kez dés a) pont já ban, (2) be kez dé sé ben, 5.  § (1) be -
kez dé sé ben, 6.  § (1), (2), (5) és (8) be kez dé sé ben az
„APEH” szö veg ré szek he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság”
szö veg, 4/A.  § (3) be kez dé sé ben, 5.  § (5) be kez dé sé ben,
6.  § (4) be kez dé sé ben az „APEH el nö ke” szö veg rész he -
lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg, 5.  § (2) be kez dés
b) pont já ban az „ille té kes adó ha tó ság nak” szö veg rész he -
lyé be az „adó ha tó ság nak” szö veg, 6.  § (4) be kez dé sé ben
az „APEH a tá jé koz ta tást” szö veg rész he lyé be az „ál la mi
adó ha tó ság a tá jé koz ta tást” szö veg,

i) a jel zá log-hi tel in té zet rõl és a jel zá log le vél rõl  szóló
1997. évi XXX. tör vény 5.  § (5) be kez dé sé ben az „il le ték -
hi va ta li” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó sá gi” szö -
veg, az „il le ték hi va ta lok” szö veg rész he lyé be az „ál la mi
adó ha tó sá gok” szö veg,

j) a ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi
XXXII. tör vény 78.  § (2) be kez dés i) pont já ban az

„APEH” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö -
veg,

k) a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló 1997.
évi LXVII. tör vény 119/A.  § (9) be kez dé sé ben az „Adó- és 
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt” szö veg rész he lyé be az „ál -
la mi adó ha tó sá got” szö veg, 119/A.  § (11) be kez dé sé ben
az „Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he -
lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

l) az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 121/A.  § (9) be -
kez dé sé ben az „Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt”
szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó sá got” szö veg,
121/A.  § (11) be kez dé sé ben az „Adó- és Pénz ügyi El len -
õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó -
ság” szö veg,

m) a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény 40.  § c) pont já ban az
„Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé -
be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg, 41.  § (1) be kez dés
a) pont já ban az „il le ték hi va tal” szö veg rész he lyé be az „ál -
la mi adó ha tó ság” szö veg, 41.  § (2) be kez dés elsõ mon da -
tá ban, 41.  § (6) be kez dé sé ben az „APEH” szö veg rész he -
lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg, 41.  § (2) be kez dés
har ma dik mon da tá ban az „APEH te rü le ti igaz ga tá si szer -
vét” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó sá got” szö veg,
44.  § (4) be kez dé sé ben az „ille té kes adó ha tó ság tól” szö -
veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság tól” szö veg,

n) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény 38.  § (2) be kez dé sé ben az „ille té kes
ál la mi adó ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha -
tó ság” szö veg, 93.  § (4) be kez dé sé ben az „ál la mi adó ha tó -
ság te rü le ti leg ille té kes szer ve” szö veg rész he lyé be az „ál -
la mi adó ha tó ság” szö veg, 96.  § (3) be kez dés a) pont já ban
az „il le ték hi va tal” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó -
ság” szö veg,

o) a tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal hasz nált ál la mi tu laj -
do nú in gat la nok jogi hely ze té nek ren de zé sé rõl  szóló 1997. 
évi CXLII. tör vény 5.  § (4) be kez dé sé ben az „Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „ál -
la mi adó ha tó ság” szö veg,

p) a me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX. tör vény
51.  § (2) be kez dé sé ben az „ille té kes adó ha tó ság” szö veg -
rész he lyé be az „adó ha tó ság” szö veg,

q) a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI.
tör vény 21.  §-ában az „a köz hasz nú szer ve zet szék he lye
sze rint ille té kes ál la mi adó ha tó ság” szö veg rész he lyé be az
„ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

r) az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 1998. évi LX. tör vény 20.  § (1) be kez dé sé -
ben az „il le ték hi va tal” szö veg rész he lyé be az „il le ték hi va -
tal vagy az ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

s) az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról  szóló 1998. évi
LXVI. tör vény 10.  § (3) be kez dé sé ben az „Adó- és Pénz -
ügyi El len õr zé si Hi va tal ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti szer -
vei lát ják el” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság
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lát ja el” szö veg, 11.  § (2) be kez dé sé ben az „ille té kes ál la -
mi adó ha tó ság nak” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha -
tó ság nak” szö veg,

t) a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék-fo lyó szám lák ren de -
zé sé rõl  szóló 1999. évi LXIV. tör vény 1.  § (1) be kez dé sé -
ben az „Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a továb -
biak ban: APEH) me gyei já ru lék igaz ga tó sá gai, va la mint a
Fõ vá ro si és Pest Me gyei Já ru lék igaz ga tó ság (a továb biak -
ban: já ru lék igaz ga tó sá gok)” szö veg rész he lyé be az „ál la -
mi adó ha tó ság” szö veg, 2.  § (1) be kez dé sé ben az „A já ru -
lék igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be az „Az ál la mi adó ha -
tó ság” szö veg, 3.  § (1) be kez dé sé ben, 5.  § (1) és (3) be kez -
dé sé ben az „a já ru lék igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be az
„az ál la mi adó ha tó ság” szö veg, 6.  § (2) be kez dé sé ben az
„A já ru lék igaz ga tó sá gok nál” szö veg rész he lyé be az „Az
ál la mi adó ha tó ság nál” szö veg, 6.  § (3) be kez dé sé ben az
„A já ru lék igaz ga tó sá gok” szö veg rész he lyé be az „Az ál la -
mi adó ha tó ság” szö veg, a „kér het nek” szö veg rész he lyé be
a „kér het” szö veg,

u) a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
155.  § (5) be kez dé sé ben az „a Sze ren cse já ték Fel ügye let”
szö veg rész he lyé be az „az ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

v) az adók ra, já ru lé kok ra és egyéb költ ség ve té si be fi ze -
té sek re vo nat ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
1999. évi XCIX. tör vény 208.  § (2) be kez dé sé ben az „il le -
ték hi va tal” szö veg rész he lyé be az „il le ték hi va tal vagy az
ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

w) az adók ra, já ru lé kok ra és egyéb költ ség ve té si be fi -
ze té sek re vo nat ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXIII. tör vény 278.  §-ában az „il le ték hi va tal”
szö veg rész he lyé be az „il le ték hi va tal vagy az ál la mi adó -
ha tó ság” szö veg

lép.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2001. évi L. tör vény 80.  §-ában az „il le ték hi va tal” szö veg -
rész he lyé be az „il le ték hi va tal vagy az ál la mi adó ha tó ság”
szö veg,

b) a pénz ügye ket sza bá lyo zó egyes jog sza bá lyok mó -
do sí tá sá ról  szóló 2001. évi LXXIV. tör vény 163.  § (1) be -
kez dé sé ben az „il le ték hi va tal” szö veg rész he lyé be az „il -
le ték hi va tal vagy az ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

c) a bün te tõ el já rás ban részt ve võk, az igaz ság szol gál ta -
tást se gí tõk Vé del mi Prog ram já ról  szóló 2001. évi
LXXXV. tör vény 13.  § (2) be kez dé sé ben az „az Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ál tal ki je lölt igaz ga tó ság”
szö veg rész he lyé be az „a ki je lölt ál la mi adó ha tó ság” szö -
veg,

d) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény 126/A.  § (9) be kez dé sé ben az „Adó- és Pénz ügyi El -
len õr zé si Hi va talt” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha -
tó sá got” szö veg, 126/A.  § (11) be kez dé sé ben az „Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „ál -
la mi adó ha tó ság” szö veg,

e) a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá -
ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény 16.  § 
(5) be kez dé sé ben az „Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va -
tal” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

f) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény 368.  §
(3) be kez dés e) pont já ban az „Adó- és Pénz ügyi El len õr zé -
si Hi va tal lal” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság -
gal” szö veg,

g) az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi -
ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi
XLII. tör vény 310.  § (1) be kez dé sé ben az „il le ték hi va tal”
szö veg rész he lyé be az „il le ték hi va tal vagy az ál la mi adó -
ha tó ság” szö veg,

h) az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi -
ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi
XCI. tör vény 218.  § (1) be kez dé sé ben az „il le ték hi va tal”
szö veg rész he lyé be az „il le ték hi va tal vagy az ál la mi adó -
ha tó ság” szö veg,

i) a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról
 szóló 2003. évi XV. tör vény 2.  § (2) be kez dés c) pont já -
ban, 8.  § (4) be kez dé sé ben az „a Sze ren cse já ték Fel ügye -
let” szö veg rész he lyé be az „az ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

j) a nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint 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 28.  § (4) be kez dé sé ben az
„Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé -
be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

k) az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
15.  § (2) be kez dé sé ben az „Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö -
veg,

l) a kör nye zet ter he lé si díj ról  szóló 2003. évi LXXXIX.
tör vény 24.  §-ában az „ál la mi adó ha tó ság és szer vei” szö -
veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

m) a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 16.  § (5) be kez dés c) pont já ban az „Adó-
és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be az
„ál la mi adó ha tó ság” szö veg, 56.  § (1) be kez dés c) pont já -
ban az „ál la mi adó ha tó ság ille té kes szer vét” szö veg rész
he lyé be az „ál la mi adó ha tó sá got” szö veg,

n) a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII.
tör vény 48.  § (15) be kez dé sé ben az „adó ha tó ság ille té kes
szer vét” szö veg rész he lyé be az „adó ha tó sá got” szö veg,

o) köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
60.  § (2) be kez dé sé ben az „a köz pon ti adó ha tó ság” szö -
veg rész he lyé be az „az ál la mi adó ha tó ság és a vám ha tó -
ság” szö veg,

p) a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 32.  § (4) be kez -
dé sé ben az „Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal
(a továb biak ban: APEH)” szö veg rész he lyé be az „ál la mi
adó ha tó ság” szö veg, 57.  § (4) be kez dé sé ben az „APEH”
szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

q) az eu ró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes
tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör vényi ren del ke zé sek 
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meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény 140.  §
(3) be kez dés f) pont já ban az „Adó- és Pénz ügyi El len õr zé -
si Hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság -
nak” szö veg,

r) a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga -
tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény 14.  §-ában az
„Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a továb biak ban:
APEH) el nö ke” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó -
ság” szö veg,

s) az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi -
ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi
CI. tör vény 313.  § (1) be kez dé sé ben az „il le ték hi va tal”
szö veg rész he lyé be az „il le ték hi va tal vagy az ál la mi adó -
ha tó ság” szö veg,

t) a hi tel in té ze tek és a pénz ügyi vál lal ko zá sok kü lön -
adó já ról  szóló 2004. évi CII. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé ben 
az „Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ille té kes te rü le ti
szer vé hez” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság hoz” 
szö veg,

u) a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun ka nél -
kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve a csa lád tag
ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog la koz ta tá sá nak elõ -
se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás ról  szóló
2004. évi CXXIII. tör vény 7.  § (1) be kez dé sé ben az „Adó-
és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a továb biak ban: APEH)”
szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg, 17.  §
(2) be kez dés a) pont já ban az „APEH” szö veg rész he lyé be
az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

v) az adók ról, já ru lé kok ról  szóló tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XXVI. tör vény 61.  § (1) be kez dé sé -
ben az „il le ték hi va tal” szö veg rész he lyé be az „il le ték hi va -
tal vagy az ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

w) a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun ka nél -
kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve a csa lád tag
ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog lal koz ta tá sá nak elõ -
se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás ról  szóló
2004. évi CXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
LXXIII. tör vény 11.  § b) pont já ban a „nem a ki emelt adó -
zók igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be az „az ál la mi adó -
ha tó ság” szö veg,

x) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály ba -
lé pé sé vel össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2005. évi LXXXIII. tör vény 334.  §-ában az „ille té -
kes ál la mi adó ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „ál la mi
adó ha tó ság” szö veg,

y) a nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám lák ról  szóló 2005.
évi CLVI. tör vény 4.  § (2) be kez dés d) pont já ban az „Adó-
és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be az
„ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

z) az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény egyes ren del ke zé -
se i nek al kal ma zá sá ról és mó do sí tá sá ról, va la mint egyes
adótör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXIII. tör -
vény 1.  § (2) be kez dés b) pont já ban a „Pest me gyei és fõ -
vá ro si ki emelt adó zók igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be a 
„ki je lölt ál la mi adó ha tó ság” szö veg, 1.  § (2) be kez dés

c) pont já ban az „APEH” szö veg rész he lyé be az „ál la mi
adó ha tó ság” szö veg

lép.

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

a) a fog lal koz ta tás bõ ví té se és ru gal ma sab bá té te le ér -
de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló 2005. évi
CLXXX. tör vény 3.  § (1) be kez dé sé ben az „Adó- és Pénz -
ügyi El len õr zé si Hi va tal” szö veg ré szek he lyé be az „ál la mi 
adó ha tó ság” szö veg, 17.  § b) pont já ban az „Adó- és Pénz -
ügyi El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „ál la mi
adó ha tó ság” szö veg,

b) a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a
vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 102.  § (3) be -
kez dés c) pont já ban az „il le ték hi va talt” szö veg rész he lyé -
be az „ál la mi adó ha tó sá got” szö veg,

c) a föld gáz biz ton sá gi kész le te zé sé rõl  szóló 2006. évi
XXVI. tör vény 10.  §-ában az „Adó- és Pénz ügyi El len õr -
zé si Hi va talt” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó sá -
got” szö veg,

d) az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi LXI. tör vény 234.  § (1) be kez dé sé ben az
„il le ték hi va tal” szö veg rész he lyé be az „il le ték hi va tal vagy 
az ál la mi adó ha tó ság” szö veg

lép.

84.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) az Ál la mi Szám ve võ szék rõl  szóló 1989. évi
XXXVIII. tör vény 2.  § (4) be kez dé sé ben az „és az Il le ték -
hi va ta lok” szö veg rész,

b) a sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi
XXXIV. tör vény 7/A.  § (2) be kez dé se, 26.  § (14) be kez dés 
elsõ mon da tá ban az „az SZF szék he lyén mû köd te tett Köz -
pon ti Ügy fél szol gá la ti Iro dán, te rü le ti fel ügye lõ sé ge ken
és az SZF hi va ta los hon lap ján köz zé tett” szö veg rész,

c) a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény 29.  § be kez dés b) pont já ban az
„il le ték hi va talt,” szö veg rész,

d) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 37.  § (2) be -
kez dé sé ben az „ , az il le ték hi va tal” szö veg rész,

e) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény 47.  § (2) be kez dé sé ben az „il le ték hi va talt, „ szö veg -
rész,

f) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII.
tör vény 3.  § 26. pont má so dik mon da ta, 41–42. pont ja,

g) a he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sá -
ról  szóló 1996. évi XXV. tör vény 10.  § (4) be kez dés
d) pont já ban az „il le ték hi va talt,” szö veg rész,

h) a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az 
adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló 1996.
évi CXXVI. tör vény 7.  §-ának e tör vény ki hir de té sé nek
nap ján ha tá lyos (7)–(9) be kez dé se,

i) pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2001. évi L. tör vény 81.  §-a,
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j) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény 107.  §
(2) be kez dés b) pont já ban az „ , il le ték hi va tal lal” szö veg -
rész,

k) az egy sze rû sí tett vál lal ko zá si adó ról  szóló 2002. évi
XLIII. tör vény 10.  § (2) és (4) be kez dé sé ben a „to váb bá az
il le ték hi va tal nál” szö veg rész,

l) a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá -
sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör -
vény 7.  § 11. pont ja, 36.  § (1) be kez dé sé ben, 42.  § (4) be -
kez dés c) pont já ban és 59.  § (3) be kez dés e) pont já ban az
„és szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sok kal” szö veg rész,

m) a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény 4.  § 19. pont ja,

n) a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá -
sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény 20.  § (6) be kez dé se,

o) az adók ról, já ru lé kok ról  szóló tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XXVI. tör vény 70.  §-a
ha tá lyát vesz ti.

(2) A tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény – az egyes pénz ügyi tár -
gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXI. tör vény
132.  § (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – 4.  § r) pont 1. al -
pont ja az „Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a továb -
biak ban: APEH) és te rü le ti szer vei” szö veg rész he lyett az
„ál la mi adó ha tó ság” szö veg gel, a „Vám- és Pénz ügy õr ség
és te rü le ti szer vei” szö veg rész he lyett a „vám ha tó ság” szö -
veg gel lép ha tály ba.

(3) A tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény – az egyes pénz ügyi tár -
gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXI. tör -
vény. 155. §-ával meg ál la pí tott – 50.  § (7) be kez dé sé ben
az „APEH” szö veg rész he lyett az „ál la mi adó ha tó ság”
szö veg, a „Ma gyar Ál lam kincs tár” szö veg ré szek he lyett a
„kincs tár” szö veg lép ha tály ba.

(4) 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 – az
egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2006. évi LXI. tör vény 245.  § (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott – 6.  § (1) be kez dé se nem lép ha tály ba.

(5) 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 6.  §
(1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„6.  § (1) Az AM könyv elsõ ol da la a mun ka vál la ló sze -
mé lyi ada ta it (név, szü le té si név, any ja szü le té si neve, szü -
le té si hely és idõ), TAJ-szá mát tar tal maz za, mely ada to kat
a ki ál lí tó szerv sze mé lyi azo no sí tás ra al kal mas ha tó sá gi
iga zol vány, il let ve TAJ-szá mot tar tal ma zó ha tó sá gi iga -
zol vány alap ján ál lít ki. Ma gyar or szá gon la kó hellyel, il let -
ve tar tóz ko dá si hellyel nem ren del ke zõ mun ka vál la ló ese -
tén az AM könyv ki adá sá val egy ide jû leg az ál la mi fog lal -
koz ta tá si szerv meg ke re si az egész ség biz to sí tá si szer vet a

TAJ-szám, ille tõ leg az ál la mi adó ha tó sá got az adó azo no sí -
tó jel ki adá sa ér de ké ben. Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv a
TAJ-szám ki adá sá ról  szóló ér te sí tés nek a ré szé re tör té nõ
kéz be sí té sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül írás ban fel szó lít ja a
mun ka vál la lót az AM könyv be mu ta tá sá ra a TAJ-szám be -
jegy zé se cél já ból. A mun ka vál la ló az ér te sí tés kéz be sí té -
sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül kö te les a fel szó lí tás nak ele -
get ten ni.”

Az adózás rendjérõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény módosítása

85.  § (1) Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vény 35.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) A (2) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat hi á nya nem zár -
ja ki a kö ve te lés pe res vagy nem pe res el já rás ban tör té nõ
ér vé nye sí té sét az zal, hogy en ged mé nye zett kö ve te lés
ese tén a kö ve te lés ér vé nye sí té sé re ki zá ró lag ak kor ke -
rül het sor, ha a kö ve te lés nek a be haj tá sá ra jo go sult szer -
ve zet ál ta li en ged mé nye zé sé re 2005. jú li us 10-ét köve -
tõen ke rült sor.”

(2) Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény a
177.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új 177/A.  §-sal és az azt
meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„Az adóhatóság felszámolás alatt álló szervezetekkel
szemben fennálló követeléseinek átruházása

177/A.  § Az ál lam i adó ha tó ság a fel szá mo lás alatt álló
szer ve ze tek kel szem ben fenn ál ló, a köz pon ti költ ség ve -
tést, az el kü lö ní tett ál lam i pénz ala po kat, a Nyug díj biz to sí -
tá si és az Egész ség biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ követelé -
seit a Ma gyar Kö ve te lés ke ze lõ Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész -
vény tár sa ság ra (a továb biak ban: MKK Zrt.) ru ház hat ja át
(en ged mé nye zés). Az e ren del ke zés alap ján en ged mé nye -
zett kö ve te lést az MKK Zrt. to vább en ged mé nyez he ti. Az
en ged mé nye zés rész le tes fel té te le it az ál lam i adó ha tó ság
és az MKK Zrt. ál tal kö tött meg álla po dás sza bá lyoz za,
amely az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter jó vá ha gyá sá val
lép ha tály ba. Az en ged mé nye zés re a Ptk. 328–330.  §-ai
meg fele lõen al kal ma zan dó ak. Nem en ged mé nyez he tõ
olyan kö ve te lés, amely mö gött jog sza bá lyon, vagy kö tel -
mi jog vi szo nyon ala pul va a Ma gyar Ál lam mal, annak in -
téz mé nye i vel vagy egy sze mé lyes tár sa sá ga i val szem ben
kö ve te lés len ne ér vé nye sít he tõ.”

(3) Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
182.  §-a kö vet ke zõ új (10) be kez dés sel egé szül ki:

„(10) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
je löl je ki az ál lam i adó ha tó sá got vagy adó ha tó sá go kat.”

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az adó zás
rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 3.  § (1) be kez dés
d) pont já ban az „ál lam igaz ga tá si” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si ha tó sá gi” szö veg, 5.  § (4) be kez dé sé ben az
„a pénz ügy mi nisz ter és a kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
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lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és a kül po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 9.  § (3) be kez dé sé ben az
„APEH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá -
hoz” szö veg rész he lyé be az „ál lam i adó ha tó ság hoz” szö -
veg, 10.  § (1) be kez dés a) pont já ban az „Adó- és Pénz ügyi
El len õr zé si Hi va tal (APEH) Köz pon ti Hi va ta la és te rü le ti
szer vei (a továb biak ban: ál lam i adó ha tó ság)” szö veg rész
he lyé be az „ál lam i adó ha tó ság” szö veg, 10.  § (1) be kez dés
b) pont já ban a „Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs -
nok sá ga és szer vei (a továb biak ban vám ha tó ság)” szö veg -
rész he lyé be a „vám ha tó ság” szö veg, 11.  § (1) be kez dés
f) pont já ban az „el nö ké nek, a vám ha tó ság or szá gos pa -
rancs nok sá gá nak és a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek”
szö veg rész he lyé be a „ve ze tõ jé nek, a vám ha tó ság ve ze tõ -
jé nek és a köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 11.  § (1) be kez -
dés g) pont já ban az „el nö ké nek” szö veg rész he lyé be a „ve -
ze tõ jé nek kü lö nö sen” szö veg, 11.  § (1)–(2) be kez dé sé ben,
175.  § (7) és (12) be kez dé sé ben az „A pénz ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „Az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 17.  § (5) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Elekt ro ni -
kus Szol gál ta tó Rend szer” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti 
elekt ro ni kus szol gál ta tó rend szer” szö veg, 20.  § (2) be kez -
dé sé ben a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás szer vé -
vel” szö veg rész he lyé be 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 vel” szö -
veg, 20.  § (3) be kez dé sé ben a „sze mé lyi adat- és lak cím -
nyil ván tar tás szer vé tõl” szö veg rész he lyé be 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” szö veg, 21.  § (2) be kez dé sé ben az „a
föld hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi
ha tó ság nak” szö veg, 21.  § (2) be kez dé sé ben, 52.  § (4) be -
kez dés d) pont já ban az „a föld hi va tal” szö veg rész he lyé be
az „az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 22.  § (12) be kez dé sé -
ben az „ál lam i adó ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis Igaz ga tó sá gá hoz” szö veg rész he lyé be az „ál lam i
adó ha tó ság hoz” szö veg, 24.  § (5) be kez dé sé ben az „a me -
gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pont tal” szö veg rész he lyé -
be az „az ál lam i fog lal koz ta tá si szerv vel” szö veg, 24.  §
(5) be kez dé sé ben a „tár sa da lom biz to sí tá si szerv vel” szö -
veg rész he lyé be a „tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szerv -
vel” szö veg, 24.  § (5) be kez dé sé ben az „a föld hi va tal lal”
szö veg rész he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság gal” szö -
veg, 24/A.  § (7) be kez dés elsõ mon da tá ban a „fel füg gesz -
tést el ren de lõ ha tá ro za tot” szö veg rész he lyé be a „fel füg -
gesz tést el ren de lõ ha tá ro za tot, valamint a (4) be kez dés
sze rint az adó szám tör lé sét el ren de lõ ha tá ro za tot” szö veg,
har ma dik mon da tá ban a „fel füg gesz té sé rõl” szö veg rész
he lyé be a „fel füg gesz té sé rõl vagy a (4) be kez dés sze rin ti
tör lé sé rõl” szö veg, 40.  § (4) be kez dé sé ben, 42.  § (5) be -
kez dé sé ben, 112.  §-ában, 125.  § (3) be kez dé sé ben, 164.  §
(4) be kez dé sé ben az „il le ték hi va tal” szö veg ré szek he lyé be 
az „ál lam i adó ha tó ság” szö veg, 52.  § (4) be kez dés j) pont -
já ban a „Bel ügy mi nisz té ri um adat szol gál ta tás ra ki je lölt
szer ve” szö veg rész he lyé be a „köz úti köz le ke dé si nyil ván -
tar tá si szerv, 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” szö veg, 52.  §
(4) be kez dés l) pont já ban az „a me gyei (fõ vá ro si) mun ka -

ügyi köz pont” szö veg rész he lyé be az „az ál lam i fog lal koz -
ta tá si szerv” szö veg, 52.  § (11) be kez dé sé ben az „ál lam i
adó ha tó ság el nö ke” szö veg rész he lyé be az „ál lam i adó ha -
tó ság ve ze tõ je” szö veg, 52.  § (13) be kez dés a) pont já ban
és (14) be kez dé sé ben a „Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz -
té si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „me zõ gaz da sá gi és vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv” szö veg, 52.  § (13) be kez -
dés b) pont já ban az „Or szá gos Er dé sze ti Ha tó ság” szö veg -
rész he lyé be az „er dé sze ti ha tó ság” szö veg, 54.  § (3) be -
kez dé sé ben az „Or szá gos Mun ka ügyi Köz pon tot és a me -
gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pon tot” szö veg rész he lyé be 
az „ál lam i fog lal koz ta tá si szer vet” szö veg, 54.  § – az egyes 
pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi
LXI. tör vény 113.  § (2) be kez dé se alap ján mó do sí tott je lö -
lé sû – (7) be kez dés d) pont já ban a „Kor mány za ti El len õr -
zé si Hi va talt” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál tal ki je -
lölt bel sõ el len õr zé si szer vet” szö veg, 54.  § – az egyes
pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi
LXI. tör vény 113.  § (2) be kez dé se alap ján mó do sí tott je lö -
lé sû – (7) be kez dés e) pont já ban az „a pénz ügy mi nisz tert”
szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
tert” szö veg, 54.  § – az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXI. tör vény 113.  § (2) be -
kez dé se alap ján mó do sí tott je lö lé sû – (9) be kez dé sé ben az
„a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri u mot,
az ille té kes me gyei föld mû ve lés ügyi hi va ta lo kat, valamint 
a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va talt” szö veg rész
he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz tert, a me zõ -
gaz da sá gi igaz ga tá si szer vet, valamint a me zõ gaz da sá gi és 
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szer vet” szö veg, 54.  § – az
egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2006. évi LXI. tör vény 113.  § (2) be kez dé se alap ján mó do -
sí tott je lö lé sû – (10) be kez dé sé ben a „Ma gyar Ál lam kincs -
tár nak, amely az ada to kat az Or szá gos Tá mo ga tá si Mo ni -
tor ing Rend szer ben” szö veg rész he lyé be a „kincs tár nak,
amely az ada to kat az or szá gos tá mo ga tá si mo ni tor ing
rend szer ben” szö veg, 55.  § (2) be kez dé sé ben, 89.  § (1) be -
kez dés c) pont já ban, 92.  § (2) be kez dé sé ben, 116.  § (1) be -
kez dés a) pont já ban, 141.  §-ában, 142.  § (2) be kez dés
c) pont já ban, 147.  § (1) be kez dé sé ben, 182.  § (8) be kez dé -
sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be az
„az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 56.  § (1) be -
kez dé sé ben az „Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal
Köz pon ti Kap cso lat tar tó Iro dá ja (a továb biak ban: KKI)”
szö veg rész he lyé be az „ál lam i adó ha tó ság Kor mány ál tal
ki je lölt szer ve (a továb biak ban: kap cso lat tar tó köz igaz ga -
tá si szerv)” szö veg, 57.  § (1)–(2), (4)–(5) és (7)–(9) be kez -
dé sé ben, 58–59.  §-ában, 60.  § (1) és (4) be kez dé sé ben,
61–63.  §-ában, 64.  § (1)–(3) be kez dé sé ben, 65.  §-ában,
69.  § (2) be kez dé sé ben, 70.  §-ában a „KKI” szö veg ré szek
he lyé be a „kap cso lat tar tó köz igaz ga tá si szerv” szö veg,
59.  § (2) be kez dés a) pont já ban, 66.  § (3) be kez dé sé ben,
68.  §-ában az „a ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ
adó ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „az adó ha tó ság” szö -
veg, 63.  §-ában az „a ha tás kör rel és ille té kességgel ren del -
ke zõ” szö veg rész he lyé be az „az ille té kes” szö veg, 64.  §
(3) be kez dé sé ben az „az ügy ben ha tás kör rel és ille té -
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kességgel ren del ke zõ bel föl di adó ha tó ság” szö veg rész he -
lyé be az „az adó ha tó ság” szö veg, 69.  § (1) be kez dé sé ben
az „a ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ bel föl di
adó ha tó sá got” szö veg rész he lyé be az „az adó ha tó sá got”
szö veg, 72.  § (5) be kez dé sé ben a „Kincs tá ri Va gyo ni Igaz -
ga tó ság” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon kezelé -
séért fe le lõs szerv” szö veg, 88.  § (5) be kez dé sé ben a
„VPOP pa rancs no ká nak” szö veg rész he lyé be a „vám ha tó -
ság ve ze tõ je” szö veg, 90.  § (3) be kez dé sé ben, 92.  § (2) be -
kez dé sé ben az „ál lam i adó ha tó ság el nö ké nek” szö veg rész
he lyé be az „ál lam i adó ha tó ság ve ze tõ jé nek” szö veg, 90.  §
(7) be kez dé sé ben az „adó ha tó ság ve ze tõ je ál tal meg ha tá -
ro zott mó don az adó zó” szö veg rész he lyé be az „adó zó”
szö veg, 92.  § (2) be kez dé sé ben a „vám ha tó ság or szá gos
pa rancs no ká nak” szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság ve -
ze tõ jé nek” szö veg, 93.  § (7) be kez dé sé ben, 165.  § (3) be -
kez dé sé ben, 175.  § (2) be kez dé sé ben az „adó ha tó ság ve ze -
tõ je” szö veg rész he lyé be az „adó ha tó ság” szö veg, 93.  §
(8) be kez dé sé ben az „az adó ha tó ság ille té kességi te rü le tén 
kí vül is” szö veg rész he lyé be a „te rü le ti meg kö tés nél kül”
szö veg, 103.  § (2) be kez dé sé ben a „te rü le ti szerv ve ze tõ je
vég zés sel” szö veg rész he lyé be az „adó ha tó ság” szö veg,
113.  § (3) be kez dé sé ben az „a föld hi va tal nál” szö veg rész
he lyé be az „az in gat lan ügyi ha tó ság nál” szö veg, 113.  §
(3) be kez dé sé ben, 164.  § (4) be kez dé sé ben az „il le ték hi va -
tal nál” szö veg rész he lyé be az „ál lam i adó ha tó ság nál” szö -
veg, 114.  § (4) be kez dé sé ben az „ille té kes il le ték hi va tal -
nak” szö veg rész he lyé be az „ál lam i adó ha tó ság nak” szö -
veg, 115.  § (2) be kez dé sé ben az „adó ha tó ság ve ze tõ jé nek” 
szö veg rész he lyé be az „adó ha tó ság” szö veg, 116.  § (1) be -
kez dés b) és c) pont já ban, 142.  § (2) be kez dés e) pont já ban 
az „ál lam i adó ha tó ság el nö ke” szö veg rész he lyé be az „ál -
lam i adó ha tó ság ve ze tõ je” szö veg, 116.  § (1) be kez dés
c) pont já ban, 142.  § (2) be kez dés e) pont já ban az „or szá -
gos pa rancs no ka” szö veg rész he lyé be a „ve ze tõ je” szö -
veg, 116.  § (5) be kez dé sé ben az „ál lam i adó ha tó ság el nö -
ké hez” szö veg rész he lyé be az „ál lam i adó ha tó ság ve ze tõ -
jé hez” szö veg, 116.  § (5) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si
hi va tal ve ze tõ jé hez” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
hi va tal hoz” szö veg, az „or szá gos pa rancs no ká hoz” szö -
veg rész he lyé be a „ve ze tõ jé hez” szö veg, 116.  § (6) be kez -
dé sé ben az „ál lam i adó ha tó ság el nö ké nek, a vám ha tó ság
or szá gos pa rancs no ká nak” szö veg rész he lyé be az „ál lam i
adó ha tó ság ve ze tõ jé nek, a vám ha tó ság ve ze tõ jé nek” szö -
veg, 116.  § (6) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal ve -
ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal -
nak a” szö veg, 132.  § (1) be kez dé sé ben az „A Pénz ügy mi -
nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „Az adó po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter két fo kú el já rás ban” szö veg, 132.  § (6) be -
kez dé sé ben az „a Pénz ügy mi nisz té rium” szö veg rész he -
lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
134.  § (5) be kez dé sé ben az „A pénz ügy mi nisz ter az il le té k 
meg ál la pí tá sát mel lõz he ti” szö veg rész he lyé be az „Az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter el ren de li az il le té k meg ál -
la pí tá sá nak mel lõ zé sét” szö veg, 155.  § (3)–(4) be kez dé sé -
ben az „in gat lan fek vé se sze rint ille té kes föld hi va talt” szö -
veg rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó sá got” szö veg,

155.  § (3)–(4) be kez dé sé ben a „föld hi va ta li” szö veg rész
he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó sá gi” szö veg, 156.  § (2) be -
kez dé sé ben az „ár ve rés he lye sze rint ille té kes adó ha tó ság” 
szö veg rész he lyé be az „adó ha tó ság” szö veg, 156.  § (5) be -
kez dés c) pont já ban az „a pá lyá zat he lye sze rint ille té kes
adó ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „az adó ha tó ság” szö -
veg, 157.  §-ában az „a Pénz ügy mi nisz té rium” szö veg rész
he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
161.  § (1) be kez dé sé ben az „a ha tás kör rel és ille té -
kességgel ren del ke zõ adó ha tó sá got” szö veg rész he lyé be
az „az adó ha tó sá got” szö veg, 175.  § (2) be kez dé sé ben az
„il le ték hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az „il le ték ügy ben
el já ró ál lam i adó ha tó ság hoz” szö veg, 176.  § (12) be kez dé -
sé ben a „Kincs tár ral” szö veg rész he lyé be a „kincs tár ral”
szö veg, 176.  § (12) be kez dé sé ben az „ille té kes ál lam i adó -
ha tó sá gá nak” szö veg rész he lyé be az „ál lam i adó ha tó ság -
nak” szö veg, 182.  § (8) be kez dé sé ben a „fel té te le it” szö -
veg rész he lyé be a „fel té te le it, valamint a dön té si el já rás
rész le tes sza bá lya it” szö veg, 3. szá mú mel lék let B) pont já -
ban az „a biz to sí tó be jegy zett szék he lye sze rint ille té kes
ál lam i adó ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „az ál lam i adó -
ha tó ság” szö veg, 3. szá mú mel lék let C) pont ja cí mé ben, 1.
és 3. al pont já ban az „A föld hi va tal” szö veg ré szek he lyé be
az „Az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg, 3. szá mú mel lék let
G) pont ja 1. al pont já ban az „el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság”
szö veg rész he lyé be az „épí tés ügyi ha tó ság” szö veg, 3. szá -
mú mel lék let G) pont ja 2. és 3. al pont já ban a „Bel ügy mi -
nisz té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá -
lasz tá si Hi va ta la” szö veg rész he lyé be a „köz úti köz le ke -
dé si nyil ván tar tá si szerv, 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” szö -
veg, 3. szá mú mel lék let G) pont 5. al pont já ban az „el sõ fo -
kú épí tés ügyi ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „épí tés fel -
ügye le ti ha tó ság” szö veg, 3. szá mú mel lék let I) pont ja cí -
mé ben és I) pont já ban az „A me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi
köz pont” szö veg rész he lyé be az „Az ál lam i fog lal koz ta tá -
si szerv” szö veg, 3. szá mú mel lék let I) pont já ban az „a me -
gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pont szék he lye sze rint ille -
té kes ál lam i adó ha tó ság hoz” szö veg rész he lyé be az „az ál -
lam i adó ha tó ság hoz” szö veg, 3. szá mú mel lék let K) pont -
já ban az „el sõ fo kú ál lam i adó ha tó sá gá hoz” szö veg rész he -
lyé be az „ál lam i adó ha tó ság hoz” szö veg, 4. szá mú mel lék -
let 5. és 12. pont já ban az „APEH Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nál” szö veg rész he lyé be az „ál -
lam i adó ha tó ság nál” szö veg, 8. szá mú mel lék let 11. pont -
já ban az „adó kö te le zett ség nek az Adó- és Pénz ügyi Ellen -
õrzési Hi va tal hoz elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé rõl
 szóló PM–IHM együt tes ren de let sza bá lya it” szöveg rész
he lyé be az „adó kö te le zett ség elekt ro ni kus úton tör té nõ tel -
je sí té sé rõl  szóló kü lön jog sza bály elõ írásait” szö veg lép.

(5) Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
175.  § (12) be kez dé se a kö vet ke zõ új b) pont tal egé szül ki:

(A pénz ügy mi nisz ter ren de let ben ha tá roz za meg azo kat
az ér ték ha tá ro kat és fel té te le ket, ame lyek alap ján)

„b) az adó zók ki emelt adó zó nak mi nõ sül nek,”
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86.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény

10.  § (1) be kez dés d) pont ja, 11.  § (2) be kez dé sé ben az
„ , az (1) be kez dés d) pont ja alap ján meg vizs gált ügyek rõl
nyil ván tar tást ve zet” szö veg rész, 24.  § (5) be kez dé sé ben
az „az il le ték hi va tal lal,” szö veg rész, 52.  § (4) be kez dés
e) pont ja, 73.  §-a, 74.  §-a az azt meg elõ zõ al cím mel együtt, 
75.  §-a az azt meg elõ zõ al cím mel együtt, 77.  §-a az azt
meg elõ zõ al cím mel együtt, 83.  §-át meg elõ zõ al cí me,
84. §-a, 88.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben az „és ille té kesség”
szö veg rész, 88.  § (2)–(4) és (8) be kez dé se, 146.  § (3) be -
kez dé sé ben az „il le ték hi va tal, az ön kor mány za ti adó ha tó -
ság, va la mint a ma gán sze mélyt ter he lõ adó tar to zás te kin -
te té ben az ál la mi” szö veg rész, 161.  § (1) be kez dé sé ben a
„vagy il le ték hi va tal má sik il le ték hi va talt” szö veg, 161.  §
(6) be kez dés má so dik mon da ta, 3. szá mú mel lék let
C) pont ja cí mé ben az „és az il le ték hi va tal” szö veg rész,
8. szá mú mel lék let 2. pont ja,

b) az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ról  szóló
2002. évi LXV. tör vény,

c) az APEH-nek a fel szá mo lás alatt álló szer ve ze tek kel
szem ben fenn ál ló, a köz pon ti költ ség ve tést, az el kü lö ní tett 
ál la mi pénz ala po kat, il let ve a Nyug díj biz to sí tá si és az
Egész ség biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ kö ve te lé se i vel kap -
cso la tos en ged mé nye zé si joga gya kor lá sá ra, va la mint a
kö ve te lé sek ér vé nye sí té sé nek in téz mény rend sze ré re vo -
nat ko zó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LVI.
tör vény,

d) az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi LXI. tör vény 244.  §-a
ha tá lyát vesz ti.

87.  § Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vénynek az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá -
ról  szóló 2006. évi LXI. tör vény

a) 112.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 52.  § (16) be -
kez dé sé ben a „Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend -
sze ren (KR) ke resz tül, a KR” szö veg rész he lyett a „köz -
pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend sze ren ke resz tül, a
rend szer” szö veg,

b) 117.  §-ával meg ál la pí tott 88/A.  § (1) be kez dé sé ben
az „az APEH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó -
sá gán be lül erre a cél ra lét re ho zott szer ve ze ti egy ség az
APEH el nö ké nek” szö veg rész he lyett az „a Kor mány ál tal
köz pon to sí tott el len õr zés re ki je lölt szerv az ál la mi adó ha -
tó ság ve ze tõ jé nek” szö veg, 88/A.  § (3) be kez dé sé ben az
„az APEH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá -
ga” szö veg rész he lyett az „a Kor mány ál tal köz pon to sí tott
el len õr zés re ki je lölt szerv” szö veg, a „te rü le ti szer vet”
szö veg rész he lyé be az „adó ha tó sá got” szö veg,

c) 121.  §-ával meg ál la pí tott 116.  § (1) be kez dés
d) pont já ban az „adó ha tó ság el nö ke” szö veg rész he lyett az 
„ál la mi adó ha tó ság ve ze tõ je” szö veg,

d) 129.  § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 175.  § (4) be -
kez dé sé ben az „A pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyett
az „Az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép ha tály ba.

Vámigazgatás

88.  § (1) A Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi
XIX. tör vény a „Fel ha tal ma zá sok” al cím után kö vet ke zõ
új 42/A.  §-sal egé szül ki:

„42/A.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy
a) a vám ha tó sá got vagy vám ha tó sá go kat ren de let ben

je löl je ki,
b) ren de let ben ál la pít sa meg a Vám- és Pénz ügy õr ség

szer ve ze tét.”

(2) A Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX.
tör vény 43.  § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[Fel ha tal ma zást kap a pénz ügy mi nisz ter arra, hogy
ren de let ben sza bá lyoz za, il let ve meg ál la pít sa:]

„a) a Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve i nek ille té kességi te -
rü le tét,”

(3) A kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 29.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„29.  § Az en ge dé lye zé si el já rás le foly ta tá sá ra a vám ha -
tó ság jo go sult.”

(4) A kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 59.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„59.  § (1) A vissza té rí tés re és a tar to zás el en ge dé sé re a
vám ha tó ság jo go sult.”

(5) A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII.
tör vény 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § (1) Jö ve dé ki ügy ben a vám ha tó ság jár el.
(2) A jö ve dé ki ter mé kek és az ab ból elõ ál lí tott ter mé kek 

48.  § (20) be kez dés sze rin ti kö te le zõ ér vé nyû vám ta ri -
fa-be so ro lá sá val kap cso la tos ügyek ben a vám ha tó ság
Kor mány ál tal ki je lölt szer ve (a továb biak ban: vegy vizs -
gá ló szerv) jár el.

(3) Az Eu ró pai Unió adó ügyi együtt mû kö dé si szabá -
lyainak jö ve dé ki adó val kap cso la tos al kal ma zá sa te kin te -
té ben a vám ha tó ság Kor mány ál tal ki je lölt szer ve (a továb -
biak ban: köz pon ti kap cso lat tar tó szerv) jár el.

(4) Hely szí ni el len õr zés ke re té ben a jö ve dé ki ter mé ket
for gal ma zók nál az adó ha tó ság kö te les jö ve dé ki el len õr -
zést is le foly tat ni, az adó fel füg gesz tés alatt álló jö ve dé ki
ter mé kek for gal ma zá sá nak el len õr zé se ki vé te lé vel.

(5) Ha laszt ha tat lan el len õr zé si és el já rá si cse lek mé nye -
ket a ha tás kör rel ren del ke zõ szerv az ille té kességi te rü le -
tén kí vül is vé gez het, amely rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja
az ille té kességgel ren del ke zõt.”

(6) A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII.
tör vény 129.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let ben 
ha tá roz za meg]
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„c) a köz pon ti kap cso lat tar tó szerv, valamint a vegy -
vizs gá ló szerv vagy szer vek ki je lö lé sét.”

(7) A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
342.  § (1) be kez dé se az aláb bi g) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let ben 
rész le te sen sza bá lyoz za:]

„g) a Vám- és Pénz ügy õr ség hi va tá sos ál lo má nyá nak
egész ség ügyi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas sá gát vizs gá ló
és mi nõ sí tõ szerv ki je lö lé sét.”

89.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Ál la mi Szám ve võ szék rõl  szóló 1989. évi

XXXVIII. tör vény 2.  § (4) be kez dé sé ben a „Vám- és Pénz -
ügy õr ség” szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság” szö veg,

b) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 18/C.  § (13) be kez dé sé ben a „Vám- és Pénz ügy õr -
ség” szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság” szö veg,

c) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV.
tör vény 66/I.  § (1) be kez dés 1. pont já ban a „Vám- és Pénz -
ügy õr ség (a továb biak ban: vám ha tó ság)” szö veg rész he -
lyé be a „vám ha tó ság” szö veg,

d) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi
adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény 100.  §
(3) be kez dés a) pont já ban a „Ha tár õr ség ha tár re giszt rá ci ós 
rend sze ré nek, a Vám- és Pénz ügy õr ség vám re giszt rá ci ós
és vám szám rend sze ré nek” szö veg rész he lyé be a „ha tár re -
giszt rá ci ós rend szer, a vám re giszt rá ci ós és vám áru-
 nyilatkozat fel dol go zó rend szer” szö veg,

e) a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
3.  § (4) be kez dés d) pont já ban a „vám- és pénz ügy õr ség”
szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság” szö veg,

f) a sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si mó -
dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi 
XX. tör vény 20.  § (2) be kez dés k) pont já ban a „Vám- és
Pénz ügy õr ség” szö veg rész he lyé be a „Vám- és Pénz ügy -
õr ség, illetve a vám ha tó ság” szö veg,

g) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
317.  §-ában a „Vám- és Pénz ügy õr ség Egész ség ügyi Szol -
gá la ta” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál tal ren de let ben
ki je lölt szerv” szö veg,

h) az egyes sport cé lú in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek
ren de zé sé rõl  szóló 1996. évi LXV. tör vény 5.  § (1) be kez -
dés c) pont já ban a „Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa -
rancs nok sá ga” szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság” szö -
veg,

i) a ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi
XXXII. tör vény 4.  § (1) be kez dés 15. pont já ban a „Vám-
és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga” szö veg rész
he lyé be a „vám ha tó ság” szö veg, 6.  § (4) be kez dé sé ben,
14.  §-ában, 41.  §-ában a „Vám- és Pénz ügy õr ség gel” szö -
veg rész he lyé be a „vám ha tó ság gal” szö veg, 16.  § (3) be -
kez dé sé ben, 17.  § (3) és (4) be kez dé sé ben, 78.  § (2) be kez -
dés g) pont já ban a „Vám- és Pénz ügy õr ség” szö veg rész
he lyé be a „vám ha tó ság” szö veg, 17.  § (4) be kez dé sé ben a

„Vám- és Pénz ügy õr sé get” szö veg rész he lyé be a „vám ha -
tó sá got” szö veg, 37.  § (1) be kez dé sé ben a „Vám- és Pénz -
ügy õr ség gel” szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság gal” szö -
veg, 39.  § (4) be kez dés c) pont já ban a „Vám- és Pénz ügy -
õr ség ille té kes te rü le ti vám szer vé nek pa rancs no kát” szö -
veg rész he lyé be a „vám ha tó sá got” szö veg, 76.  § (2) be kez -
dé sé ben a „Pénz ügy õr ség nek” szö veg rész he lyé be a
„Pénz ügy õr ség nek, illetve a vám ha tó ság nak” szö veg,

j) a tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal hasz nált ál lam i tu laj do -
nú in gat la nok jogi hely ze té nek ren de zé sé rõl  szóló 1997.
évi CXLII. tör vény 5.  § (4) be kez dé sé ben a „Vám- és
Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga” szö veg rész he -
lyé be a „vám ha tó ság” szö veg,

k) a bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi -
zo nyít vány ról  szóló 1999. évi LXXXV. tör vény 18.  §
e) pont já ban a „Vám- és Pénz ügy õr ség” szö veg rész he lyé -
be a „vám ha tó ság” szö veg,

l) a vízi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
58.  § (3) be kez dés b) pont já ban a „vám- és pénz ügy õr ség”
szö veg rész he lyé be a „Vám- és Pénz ügy õr ség, illetve a
vám ha tó ság” szö veg,

m) a Dél ke let-Eu ró pai Együtt mû kö dé si Kez de mé nye -
zés (SECI) ke re té ben lét re jött, az or szág ha tá ro kat át lé põ
bû nö zés meg elõ zé sé ben és le küz dé sé ben való együtt mû -
kö dés rõl  szóló, Bu ka rest ben, 1999. má jus 26-án alá írt
Meg álla po dás ki hir de té sé rõl és az Euró pai Unió bûn ül dö -
zé si in for má ci ós rend szer e és a Nem zet kö zi Bûn ügyi
Rend õr ség Szer ve ze te ke re té ben meg va ló su ló együtt mû -
kö dés rõl és in for má ció cse ré rõl  szóló 1999. évi LIV. tör -
vény, valamint az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról
 szóló 1995. évi LXV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000.
évi CXV. tör vény 4.  §-ában a „Vám- és Pénz ügy õr ség Or -
szá gos Pa rancs nok sá gá hoz” szö veg rész he lyé be a „vám -
ha tó ság hoz” szö veg,

n) a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2001. évi XXXIX. tör vény 76.  §-ában az „az e tör vény ben
meg ha tá ro zott szak ha tó sá gok” szö veg rész he lyé be a
„szak ha tó ság e tör vény ben sza bá lyo zott el já rás ban való
köz re mû kö dé se ese tén e szak ha tó ság” szö veg, 81.  §
(3) be kez dés c) pont já ban a „vám- és pénz ügy õr ség nek”
szö veg rész he lyé be a „Vám- és Pénz ügy õr ség nek, illetve a 
vám ha tó ság nak” szö veg,

o) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény 35.  § (2) be kez dés e) pont já ban a
„szol gá la ti” szö veg rész he lyé be a „, illetve a vám ha tó ság -
gal szol gá la ti” szö veg, az „illet ve” szö veg rész he lyé be a
„vagy” szö veg

lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok -
hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes
kér dé se i rõl és az ezzel össze füg gõ tör vénymódosításokról
 szóló 2003. évi LXXIII. tör vény 6.  § (5) be kez dés a) pont -
já ban a „Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá -
ga” szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság” szö veg,
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b) az ener gia adó ról  szóló 2003. évi LXXXVIII. tör -
vény 7.  § (1) be kez dé sé ben a „Vám- és Pénz ügy õr ség Or -
szá gos Pa rancs nok sá ga és szer vei lát ják” szö veg rész he -
lyé be a „vám ha tó ság lát ja” szö veg,

c) a re giszt rá ci ós adó ról  szóló 2003. évi CX. tör vény
7.  § (1) be kez dé sé ben az „az adó ha tó ság hoz” szö veg rész
he lyé be az „a vám ha tó ság hoz” szö veg, 7.  § (2)–(3) be kez -
dé sé ben, 8.  § (1) be kez dé sé ben, 9.  § (1) be kez dé sé ben, 9.  § 
(3) be kez dé sé ben, 9.  § (6) be kez dé sé ben, 11.  § (1) be kez -
dé sé ben, 13.  § (3) be kez dé sé ben, mel lék le té nek II. ré szé -
ben az „az adó ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „a vám ha tó -
ság” szö veg, 8.  § (3) be kez dé sé ben az „az adó ha tó ság nak”
szö veg rész he lyé be az „a vám ha tó ság nak” szö veg, 9.  §
(4) be kez dé sé ben az „az adó ha tó sá got” szö veg rész he lyé -
be az „a vám ha tó sá got” szö veg, 9.  § (5) be kez dé sé ben,
13.  § (6) be kez dé sé ben az „az adó ha tó ság tól” szö veg rész
he lyé be az „a vám ha tó ság tól” szö veg, 13.  § (1) be kez dé sé -
ben az „Az adó ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „A vám ha -
tó ság” szö veg,

d) a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról
 szóló 2003. évi XV. tör vény 8.  § (3) be kez dé sé ben a
„pénz mo sás ra uta ló adat, tény vagy kö rül mény fel me rü lé -
sé nek he lye sze rint ille té kes vám hiva tal pa rancs no kát,
illetve tá vol lé té ben a he lyet te sét” szö veg rész he lyé be a
„vám ha tó ság ve ze tõ jét vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt”
szö veg,

e) a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 1.  § (3) be kez dés 6. pont a) al pont já ban,
1.  § (3) be kez dés 10. pont b) al pont já ban, 7/M.  §-ában, 9.  § 
(3) be kez dé sé ben, 10.  § (4) be kez dé sé ben, 11.  § (2) be kez -
dé sé ben, 13.  § (6) be kez dé sé ben, 14.  § (4) és (7)–(8) be -
kez dé sé ben, 23.  § (1) be kez dé sé ben, 34.  § (1) be kez dé sé -
ben, 36.  §-ában, 38.  § a), c) és e) pont ja i ban, 41.  § (1) be -
kez dé sé ben, 43.  § (4) be kez dé sé ben, 45.  § (8) be kez dé sé -
ben, 56.  § (2)–(3) be kez dé sé ben, 60.  § (6) be kez dé sé ben,
73.  § (4) be kez dé sé ben a „vám hiva tal” szö veg rész he lyé be 
a „vám ha tó ság” szö veg, 1.  § (3) be kez dés 10. pont a) al -
pont já ban a „vám hi va tal tól” szö veg rész he lyé be a „vám -
ha tó ság tól” szö veg, 82.  § (1) be kez dés h) pont já ban a
„Vám- és Pénz ügy õr ség” szö veg rész he lyé be a „vám ha tó -
ság” szö veg, 7/A.  § d) pont já ban az „or szá gos pa rancs no -
ká nak (a továb biak ban: or szá gos pa rancs nok)” szö veg rész 
he lyé be a „ve ze tõ jé nek” szö veg, 7/B.  § (1) be kez dé sé ben,
7/D.  § (1) be kez dés b) és c) pont já ban az „a or szá gos pa -
rancs nok” szö veg rész he lyé be az „a Vám- és Pénz ügy õr -
ség ve ze tõ je” szö veg, 8.  § (4) be kez dé sé ben a „Vám- és
Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga (a továb biak ban:
or szá gos pa rancs nok ság)” szö veg rész he lyé be a „vám ha -
tó ság” szö veg, 9.  § (2) be kez dé sé ben az „az or szá gos pa -
rancs nok ság a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá gá val”
szö veg rész he lyé be az „a vám ha tó ság, a ha tár õr ség gel”
szö veg, 10.  § (3) be kez dé sé ben, 40.  § (3) be kez dé sé ben az
„az ille té kes vám hiva tal” szö veg rész he lyé be az „a vám ha -
tó ság” szö veg, 10.  § (5) be kez dé sé ben, 13.  § (4) be kez dé -
sé ben, 14.  § (8) be kez dé sé ben a „vám hi va ta li” szö veg rész
he lyé be a „vám ha tó sá gi” szö veg, 27.  §-ában a „vám hiva tal 

(fõ vám hi va tal)” szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság” szö -
veg, 14.  § (3) be kez dé sé ben a „vám hi va talt” szö veg rész
he lyé be a „vám ha tó sá got” szö veg, 14.  § (7) be kez dé sé ben
az „or szá gos pa rancs nok ság” szö veg rész he lyé be a „vám -
ha tó ság” szö veg, 15.  § (5) be kez dé sé ben a „Vám- és Pénz -
ügy õr ség ille té kes szer vé nek” szö veg rész he lyé be a „vám -
ha tó ság nak” szö veg, 17.  § (3) be kez dé sé ben a „vám hi va -
tal nál” szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság nál” szö veg,
33.  §-ában, 56.  § (4) be kez dé sé ben a „fõ vám hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „vám ha tó ság” szö veg, 38.  § b) pont já -
ban a „la kó he lyük vagy a szék he lyük sze rint ille té kes fõ -
vám hi va tal” szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság” szö veg,
50.  §-ában az „annak a vám hi va tal nak a fel ada ta, amely -
nek ille té kességi te rü le tén a vám tar to zás ke let ke zett vagy
a vám kó dex 215. Cik ke alap ján ke let ke zett nek kell te kin -
te ni” szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság fel ada ta” szö veg,
51.  § (5) be kez dé sé ben a „vám hiva tal” szö veg rész he lyé be 
a „vám ha tó ság” szö veg, 69.  § (3) be kez dé sé ben az
„A Vám- és Pénz ügy õr ség” szö veg rész he lyé be az
„A vám ha tó ság” szö veg,

f) a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá -
sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör -
vény 7.  § 10. pont já ban az „Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
Hi va tal és szer vei” szö veg rész he lyé be az „ál lam i adó ha -
tó ság”, 13.  § (1) be kez dés d) pont já ban a „ki lép te tést vég -
zõ vám hiva tal” szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság” szö -
veg, 13.  § (4) be kez dés c) pont já ban a „ki lép te tõ vám hiva -
tal” szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság” szö veg, 15.  §
(1) be kez dés e) pont já ban a „ki lép te tést vég zõ vám hi va tal -
nál” szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság nál” szö veg, 39.  §
(7) be kez dé sé ben, 43.  § (10) be kez dé sé ben, 79.  § (2) be -
kez dé se 4. pont já ban, 104.  § (16) be kez dé sé ben, 106.  §
(2) be kez dé sé ben, 108.  § (1) be kez dé sé ben a „vám hiva tal” 
szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság” szö veg, 48.  § (19) be -
kez dé sé ben, 74.  § (3) be kez dé sé ben a „vám hi va ta li” szö -
veg rész he lyé be a „vám ha tó sá gi” szö veg, 48.  § (20) be kez -
dé sé ben a „Vegy vizs gá ló In té zet tõl” szö veg rész he lyé be a
„vegy vizs gá ló szerv tõl” szö veg, a „jö ve dé ki ügy ben, a jö -
ve dé ki adó ügy ben el já ró vám ha tó ság” szö veg rész he lyé be 
a „vám ha tó ság”, a „Vegy vizs gá ló In té zet nél” szö veg rész
he lyé be a „vegy vizs gá ló szerv nél” szö veg, valamint a
„Vegy vizs gá ló In té zet” szö veg rész he lyé be a „vegy vizs -
gá ló szerv” szö veg, 120.  § (8) be kez dés a) és b) pont já ban
az „az or szá gos pa rancs nok” szö veg rész he lyé be az „a
vám ha tó ság ve ze tõ je” szö veg,

g) a Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX. tör -
vény 1.  § (2) be kez dé se f) pont já ban a „ve ze tõ jé nek” szö -
veg rész he lyé be a „ve ze tõ jé nek kü lö nö sen” szö veg,

h) az euró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes
tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, valamint egyes tör vényi ren del ke zé sek 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény 140.  §
(3) be kez dés b) pont já ban a „Vám- és Pénz ügy õr ség nek”
szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság nak” szö veg,

i) a föld gáz biz ton sá gi kész le te zé sé rõl  szóló 2006. évi
XXVI. törvény 10.  §-ában a „Vám- és Pénz ügy õr ség
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Orszá gos Pa rancs nok sá gát” szö veg rész he lyé be a „vám -
hatóságot” szö veg
lép.

90.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csá nak a Ju go szláv Szö -

vet sé gi Köz tár sa ság ra (Szer bia és Mon te neg ró) vo nat ko zó 
ha tá ro za tai vég re haj tá sá ról, valamint a Bün te tõ Tör vény -
könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény ki egé szí té sé rõl  szóló
1993. évi LXXI. tör vény,

b) a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 1.  § (3) be kez dés 1. pont ja, 17.  § (1) be -
kez dé sé ben a „Vám- és Pénz ügy õr ség” szö veg rész,
27.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben az „és il le té kes sé gi” szö veg -
rész, 28.  §-a, 29.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben az „és ille té -
kességi” szö veg rész, 40.  § (4) be kez dé se, 69.  § (3) be kez -
dé se má so dik mon da ta,

c) a re giszt rá ci ós adó ról  szóló 2003. évi CX. tör vény
2.  § 7. pont ja, 14.  §-át meg elõ zõ al cí me és a 14.  §-a,

d) a Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX. tör -
vény 1.  § (2) be kez dé sé ben az „és fel ügye le ti” szö veg rész,
3.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 4.  § (2)–(4) be kez dé se,
41.  § (2) be kez dé se
ha tá lyát vesz ti.

Számviteli igazgatás

91.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 154.  §

(7) be kez dé sé ben az „az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium Cég in -
for má ci ós és az Elekt ro ni kus Cég el já rás ban Köz re mû kö dõ 
Szol gá la tá nak” szö veg rész he lyé be az „a cég in for má ci ós
és az elekt ro ni kus cég el já rás ban köz re mû kö dõ szol gá lat -
nak (a továb biak ban: cég in for má ci ós szol gá lat)” szö veg,
154/B.  § (2) be kez dé sé ben az „az Igaz ság ügyi Mi nisz té -
rium Cég in for má ci ós és az Elekt ro ni kus Cég el já rás ban
Köz re mû kö dõ Szol gá la tá hoz” szö veg rész he lyé be az „a
cég in for má ci ós szol gá lat hoz” szö veg,

b) a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 151.  §
(3) be kez dé sé ben a „Pénz ügy mi nisz té rium” szö veg rész
he lyé be a „könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk nyil ván tar tás -
ba vé te lét vég zõ szer ve zet (a továb biak ban: nyil ván tar tás -
ba vé telt vég zõ szer ve zet)” szö veg, 151.  § (9) és (11) be -
kez dé sé ben a „Pénz ügy mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be
a „nyil ván tar tás ba vé telt vég zõ szer ve zet” szö veg, 151.  §
(9) be kez dé sé ben a „Pénz ügy mi nisz té ri um tól” szö veg rész
he lyé be a „nyil ván tar tás ba vé telt végzõ szer ve zet tõl” szö -
veg, 151.  § (10) be kez dé sé ben a „pénz ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „szám vi te li sza bá lyo zá sért fe le lõs mi -
nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 152.  § (2) be -
kez dé sé ben, 154/A.  § (2) be kez dé sé ben, 171.  § (1)–(3) be -
kez dé sé ben, 173.  § (2) be kez dé sé ben, 178.  § (2)–(4) be -
kez dé sé ben a „pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz ter” szö veg, 172.  § a) és c) pont já ban a „Pénz ügy -
mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg,

178.  § (1) be kez dés d) pont já ban a „könyv vi te li szol gál ta -
tást vég zõk nyil ván tar tás ba vé te lét el lá tó szer ve zet re” szö -
veg rész he lyé be a „ könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk nyil -
ván tar tás ba vé te lét vég zõ szer ve zet ki je lö lé sé re” szö veg

lép.

XI. Fejezet

HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS

Az elektronikus hírközlésrõl  szóló
2003. évi C. tör vény módosítása

92.  § (1) Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi
C. tör vény 10.  § k) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép, a § a kö vet ke zõ új t) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a
je len le gi t) pont meg je lö lé se u) pont ra vál to zik:

[A ha tó ság]

„k) a gaz dál ko dás kö ré ben gya ko rol ja a rádiófrekven -
ciákra és azo no sí tók ra vo nat ko zó ál lam i tu laj do no si jo go -
kat, pol gá ri célú gaz dál ko dást foly tat a rá dió frek ven ci ák
és azo no sí tók vo nat ko zá sá ban;”

„t) köz re mû kö dik a Kor mány elekt ro ni kus hír köz lés sel 
kap cso la tos nem zet kö zi te vé keny sé gé nek elõ ké szí té sé -
ben, részt vesz a nem zet kö zi kö te le zett sé gek vég re haj tá sá -
ban, el lát ja a Ma gyar Köz tár sa ság kép vi se le tét az elekt ro -
ni kus hír köz lés sel kap cso la tos nem zet kö zi szer ve ze tek -
ben, kap cso la tot tart az Euró pai Bi zott ság gal és más tag ál -
la mi sza bá lyo zó ha tó sá gok kal;”

(2) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg az elekt ro -
ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény 5.  § (1) be -
kez dés a) pont já ban a „vo nat ko zó” szö veg rész he lyé be a
„vo nat ko zó – a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság ál tal elõ ké szí -
tett –” szö veg, 5.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „koncep -
ciókat” szö veg rész he lyé be az „a Nem ze ti Hír köz lé si Ha -
tó ság vé le mé nyé nek ki ké ré se mel lett kon cep ci ó kat” szö -
veg, 5.  § (1) be kez dés e) pont já ban az „elõ ké szí ti” szö veg -
rész he lyé be a „– a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság vé le mé -
nyé nek ki ké ré se mel lett – elõ ké szí ti” szö veg, 9.  § (1) be -
kez dé sé ben az „or szá gos ha tás kö rû, jogi sze mé lyi ség gel
ren del ke zõ köz igaz ga tá si szerv” szö veg rész he lyé be a
„kor mány hi va tal” szö veg, 14.  § (1) be kez dés c) pont já ban
az „a)–i)” szö veg rész he lyé be a „b)–i)” szö veg, 16.  §
e) pont já ban az „el ké szí ti és a mi nisz ter ré szé re jó vá ha -
gyás cél já ból be nyújt ja” szö veg rész he lyé be az „elõ ké szí -
ti” szö veg rész, 17.  § (2) be kez dé sé ben a „10.  § m)–s)” szö -
veg rész he lyé be a „10.  § a), k) és m)–u)” szö veg, 18.  §
a) pont já ban az „irá nyí tást,” szö veg rész he lyé be az „irá -
nyí tást, és a Hi va tal ve ze té se kö ré ben a Ta nács el nö ke he -
lyet te sé nek mi nõ sül,” szö veg, 18.  § b) pont já ban a „10.  §
j)–l)” szö veg rész he lyé be a „10.  § j) és l)” szö veg, 59.  §
(2) be kez dé sé ben az „a re fe ren cia aján lat ter ve ze tét nem
hagy ja jóvá” szö veg ré sze he lyé be a „ha tá ro za tá ban meg ál -
la pít ja a re fe ren cia aján lat tar tal mát” szö veg lép.
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(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az árak
meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII. tör vény 17.  §
(3) be kez dé sé ben az „A hír köz lé si szol gál ta tá sok” szö veg -
rész he lyé be az „Az egye te mes hír köz lé si szol gál ta tá sok”
szö veg lép.

93.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C.
tör vény 5.  § (1) be kez dés g)–h) pont ja, 8.  §-a, 10.  § c) és
q) pont ja, 59.  § (4)–(6) és (9) be kez dé sei, 74.  § (5) be kez -
dés b) és c) pont ja, 109.  § (4) be kez dé se, 129.  § (6) be kez -
dés c) pont ja, 182.  § (4) be kez dé se h) pont já ban az „a táv -
be szé lõ szol gál ta tá si pi a con je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke -
zõ táv köz lé si szol gál ta tó ál tal nyúj tott táv be szé lõ szol gál -
ta tás dí ja i ra, valamint” szö veg rész, 182.  § (4) be kez dés
i) pont ja.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel ha tá lyát vesz tik az árak
meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII. tör vény Mel -
lék le te „B) Szol gál ta tá sok” fe je ze té nek „64.20.21.0,
64.20.22.0” és „64.20.16.0” kez de tû so rai.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel ha tá lyát vesz ti a pos tá -
ról  szóló 2003. évi CI. tör vény 45.  § (1) be kez dés b) pont -
ja, 46.  § b) pont ja.

A frekvenciagazdálkodásról  szóló 1993. évi LXII. tör vény 
hatályon kívül helyezése és az azzal összefüggõ

tör vénymódosítások

94.  § Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi
C. tör vény a kö vet ke zõ VII/A. Fe je zet tel egé szül ki:

„VII/A. Fejezet

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács

73/A.  § (1) A Nem ze ti Hír köz lé si és In for ma ti kai Ta -
nács (a továb biak ban: NHIT) a Kor mány in for ma ti ka és
hír köz lé si fel ada tai el lá tá sá ban köz re mû kö dõ, ti zen egy
tag ból álló tes tü let.

(2) Az NHIT há rom tag ját a mi nisz ter el nök a mi nisz ter
ja vas la tá ra ne ve zi ki és men ti fel. A mi nisz ter el nök ál tal
ki ne ve zett ta gok vissza hí vá sá ról a mi nisz ter el nök a mi -
nisz ter ja vas la tá ra ha tá roz.

(3) Az NHIT to váb bi nyolc tag ja – köz tük az NHIT el -
nö ke – a hír köz lés, illetve az in for ma ti ka te rü le tén leg -
alább öt éves gya kor lat tal ren del ke zõk kö ré bõl ke rül ki.

(4) Az NHIT el nö két a köz tár sa sá gi el nök ne ve zi ki, a
mi nisz ter el nök el len jegy zé sé vel.

(5) A ta gok kö zül

a) há rom ta got az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let,

b) egy ta got az In for ma ti kai Ér dek egyez te tõ Fó rum,

c) egy ta got a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia,

d) egy ta got a Mû sza ki és Ter mé szet tu do má nyi Egye -
sü le tek Szö vet sé ge,

e) egy ta got a táv köz lé si ér dek egyez te tõ szer ve ze tek
kö zö sen
de le gál nak.

(6) Az NHIT csak tör vénynek van alá ren del ve, és tag jai
te vé keny sé gük kö ré ben nem uta sít ha tók.

(7) Az NHIT tag ja i nak meg bí zá sa négy évre szól.
(8) Az NHIT-re és tag ja i ra a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás -

ról  szóló 1996. évi I. tör vény 34–37.  §-ai ban fog lal ta kat
meg fele lõen al kal maz ni kell, az aláb bi el té ré sek kel:

a) az NHIT el nö ke és tag ja nem le het hír köz lé si, mû -
sor ké szí tõ, hír lap ki adó, hír lap ter jesz tõ és frek ven cia gaz -
dál ko dá si te vé keny sé get foly ta tó szer ve zet nél ve ze tõ be -
osz tá sú dol go zó, igaz ga tó sá gi vagy fel ügye lõ bi zott sá gi
tag, ku ra tó ri u mi tag, ille tõ leg ilyen szerv vel nem áll hat
mun ka vég zés re irá nyuló jog vi szony ban, és nem le het tu -
laj do no sa (tag ja, rész vé nye se),

b) az NHIT mi nisz ter el nök ál tal ki ne ve zett tag ja le het
köz tiszt vi se lõ,

c) a meg üre se dett he lyet az erre jo go sult szerv har minc
na pon be lül kö te les be töl te ni,

d) ki zá rá si ok nak mi nõ sül a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás -
ról  szóló 1996. évi I. tör vény 37.  § (5) be kez dé sé ben fog -
lal ta kon túl az, ha az NHIT tag ja tiszt sé gé re mél tat lan ná
vá lik,

e) az össze fér he tet len ség rõl, fel men tés rõl, vagy ki zá -
rás ról  szóló dön tés hez az NHIT tag jai két har ma dá nak sza -
va za ta szük sé ges.

(9) A (8) be kez dés a) pont ja sze rin ti össze fér he tet len sé -
gi elõ írá so kat – a kö ze li hoz zá tar to zó ra vo nat ko zó kor lá to -
zás ki vé te lé vel – a tag ság meg szû né sét kö ve tõ hat hó nap -
ban is al kal maz ni kell.

(10) Az NHIT tag ja po li ti kai te vé keny sé get nem foly tat -
hat, po li ti kai nyi lat ko za tot nem te het, párt ban ve ze tõ tiszt -
sé get nem vál lal hat.

73/B.  § (1) Az NHIT a Kor mány vé le mé nye zõ, ja vas lat -
te võ szer ve.

(2) Az NHIT ja vas la tot tesz a Kor mány nak az in fo kom -
mu ni ká ció (in for ma ti ka-hír köz lés-mé dia) te rü le tén:

a) az in for má ci ós tár sa da lom ki ala kí tá sá nak prog ram -
já val, az in for má ci ós kul túr a el ter jesz té sé vel, az in for má -
ci ós tár sa da lom ra vo nat ko zó stra té gi ai dön té sek kel;

b) a ku ta tás-fej lesz tés irány vo na lá nak meg ha tá ro zá sá -
val; valamint

c) a tár sa dal mi szem lé let mód és kul túr a ter jesz té sé vel
kap cso lat ban; to váb bá

d) a hír köz lé si piac sza bá lyo zá sá nak ki ala kí tá sá ra, a
 piacon mû kö dõk esély egyen lõ sé gé nek elõ se gí té sé re;

e) a kor mány za ti és a pol gá ri frek ven cia gaz dál ko dás
össz hang já nak biz to sí tá sá ra;

f) a rá dió-táv köz lé si vi lág- és kör ze ti ér te kez le te ken
kép vi se len dõ ma gyar ál lás pont ra.

(3) Az NHIT vé le mé nye zi:
a) a frek ven cia fel hasz ná lás ál ta lá nos el ve i nek meg ha -

tá ro zá sát, a frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá ról  szóló
kor mány ren de le tek, mi nisz te ri ren de le tek ter ve ze te it;
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b) a rá dió-frek ven cia tar to mány pol gá ri és nem pol gá ri
célú meg osz tá sá nak mó do sí tá sát, valamint a két érin tett
mi nisz ter kö zött – a frek ven cia gaz dál ko dás kö ré ben – fel -
me rült vi tás kér dé se ket;

c) a ha tó ság el nö ki tiszt sé gé re ki írt pá lyá za tok ra be ér -
ke zett pá lya mû ve ket és a ha tó ság éves te vé keny sé gé rõl
 szóló be szá mo lót;

d) a Kor mány vagy a Kor mány bár mely tag já nak fel ké -
ré sé re va la mennyi, a hír köz lés sel és az in for ma ti ká val
össze füg gõ elõ ter jesz tést, egye di dön tést;

e) az in for má ci ós tár sa da lom inf ra struk tú rá já nak sza -
bá lyo zá sá val kap cso la tos stra té gi ai elõ ter jesz téseket, az
in for má ci ós tár sa da lom ki ala kí tá sá nak prog ram ját.

(4) Az NHIT el nö ke a vizs gált frek ven cia sá vok igény -
be vé te lé ben, az ezek kel vég zett szol gál ta tá sok ban ér de -
kelt szer ve ze tek kép vi se lõ it ta nács ko zá si jog gal meg hív -
hat ja.

(5) Az NHIT ak kor ha tá ro zat ké pes, ha tag ja i nak több
mint a fele je len van. Ha tá ro za ta it szó több ség gel hoz za,
sza va zat egyen lõ ség ese té ben az el nök sza va za ta dönt.

(6) Az NHIT mû kö dé sé nek rend jét maga ál la pít ja meg.
(7) Az NHIT gaz dál ko dá sát az Ál la mi Szám ve võ szék

ellen õr zi. Az NHIT fel ada tai tel je sí té sé rõl éven te je len tést
ké szít az Or szág gyû lés ille té kes bi zott sá gá nak.”

95.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a frek ven cia gaz dál ko dás ról  szóló 1993. évi

LXII. tör vény,
b) a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör -

vény 159. §-a,
c) a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény

168.  § n) pont ja,
d) az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör -

vény 183.  § (1)–(2) be kez dé se,
e) a frek ven cia gaz dál ko dás ról  szóló 1993. évi

LXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi XX. tör vény
ha tá lyát vesz ti.

XII. Fejezet

IPARIGAZGATÁS

Bányászati és földtani igazgatás

96.  § (1) A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör -
vény 25.  §-a a kö vet kezõ új (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Az ál lam i föld ta ni fel ada to kat el lá tó szerv ve ze ti az
ál lam i ás vá nyi nyers anyag és geo ter mi kus ener gia va gyon
nyil ván tar tást, amely re a jo go sult ké rel mé re, kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott dí ja zá sért, iga zo lást ad ki.”

(2) A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
43.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bá nyá szat tal kap cso la tos köz igaz ga tá si fel ada to -
kat a bá nya fel ügye let lát ja el.”

(3) A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
43/C.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) A ha tó sá gi el já rás so rán ho zott dön tés vég re haj tá -
sát a bá nya fel ügye let fo ga na to sít ja.”

(4) A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
50/A.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új o) pont tal egé szül ki:

[Bt. 50/A.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány]
„o) az ál lam i föld ta ni fel ada to kat el lá tó szerv vagy szer -

vek és a bá nya fel ügye let vagy bá nya fel ügye le tek ki je lö lé -
sé re”
[vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ren de let ben tör té nõ meg -
ál la pí tá sá ra.]

(5) A mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi
LXXV. tör vény 2.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény ha -
tá lya alá tar to zó bá nya vál lal ko zók és bá nya üze mek,
illetve a bá nya fel ügye let fel ügye le te alá tar to zó te vé keny -
sé gek mun ka ügyi el len õr zé sét a bá nya fel ügye let vég zi.”

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény 20.  § 

(9) be kez dé sé ben, 26/A.  § (6) be kez dé sé ben és 43.  §
(7) be kez dé sé ben a „Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „bá nya fel ügye let” szö veg, 20.  § (14) be kez -
dé sé ben, 25.  § (4) be kez dé sé ben, 26.  § (3) be kez dé sé ben,
42.  § (3) be kez dé sé ben és az 50.  § (2) és (5) be kez dé sé ben
az „a Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az
„az ál lam i föld ta ni fel ada to kat el lá tó szerv” szö veg,
22/A.  § (2) be kez dé sé ben, (5) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé -
ben és 50.  § (5) be kez dé sé ben a „Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va -
tal el nö ke” szö veg rész he lyé be a „bá nya fel ügye let” szö -
veg, 25.  § (1) és (2) be kez dé sé ben az „a Ma gyar Ge o ló gi ai
Szol gá lat nak” szö veg rész he lyé be az „az ál lam i föld ta ni
fel ada to kat el lá tó szerv nek” szö veg, 26/A.  § (1) be kez dé -
sé ben a „szak ha tó ság ként el járt ha tó sá gok kal” szö veg rész
he lyé be a „szak ha tó ság köz re mû kö dé se ese tén a szak ha tó -
ság gal” szö veg, 34.  § (6) be kez dé sé ben a „bá nya ka pi tány -
ság” szö veg rész he lyé be a „bá nya fel ügye let” szö veg, 44.  § 
(1) be kez dé se fel ve ze tõ szö ve gé ben a „mû sza ki-biz ton sá -
gi, mun ka vé del mi, épí tés ügyi ha tó sá gi, épí tés- és piac -
felügyeleti ha tás kö ré be tar to zik” szö veg rész he lyé be a
„ha tás kö ré be tar to zik – fi gye lem mel a 43.  § (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra –” szö veg, 46.  § (1) be kez dé sé ben a „szak -
ha tó ság ként mû kö dik köz re” szö veg rész he lyé be a „fel -
ügye le tet gya ko rol” szö veg, az „épí tés ha tó sá gi en ge dé lye -
zé si el já rá sok ban” szö veg rész he lyé be az „el já rá sok fe let t” 
szö veg, 50/B.  § (2) be kez dé sé ben a „bá nya ka pi tány ság -
hoz” szö veg rész he lyé be a „bá nya fel ügye let hez” szö veg,

b) a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény 63.  § (5) be kez dés má so dik mon da tá ban a „Ma gyar
Bá nyá sza ti Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „bányafel -
ügyelet”,

c) a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
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CXXVIII. tör vény 17/B.  § (1) be kez dé sé ben a „ Magyar
Bá nyá sza ti Hi va tal (a továb biak ban: MBH)” szö veg rész,
to váb bá 17/B.  § (9) be kez dé sé ben, 17/C.  § (2) és (5) be -
kez dé sé ben az „MBH” szö veg rész he lyé be az „a bá nya fel -
ügye let” szö veg, 17/B.  § (9) be kez dé sé ben az „a  Magyar
Ge o ló gia Szol gá lat (a továb biak ban: MGSz)” szö veg rész
he lyé be az „az ál lam i föld ta ni fel ada to kat el lá tó szerv”
szö veg, 17/C.  § (2) be kez dé sé ben az „MGSz” szö veg rész
he lyé be az „ál lam i föld ta ni fel ada to kat el lá tó szerv”
 szöveg,

d) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
25.  § (1) be kez dé sé ben az „az ille té kes Bá nya ka pi tány ság” 
szö veg rész he lyé be az „a bá nya fel ügye let” szö veg,

e) a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény 55.  § (5) be kez dé sé ben a „bá nya ka pi -
tány ság” szö veg rész he lyé be a „bá nya fel ügye let” szö veg
lép.

97.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény 21.  § 

(2) be kez dé se, 22.  § (3) be kez dé sé ben az „a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott szak ha tó sá gok hoz zá já ru lá sá val,
és a  Magyar Ge o ló gi ai Szol gá lat vé le mé nyé re fi gye lem -
mel” szö veg rész, 22.  § (3) be kez dés har ma dik mon da ta,
26.  § (3) be kez dé sé ben az „az érin tett szak ha tó sá gok hoz -
zá já ru lá sa és” szö veg rész, 26/A.  § (3) be kez dés f) pont ja,
27.  § (5) be kez dé se, 30.  § (2) be kez dé se, 30.  § (4) be kez dé -
sé ben az „ , ille tõ leg az érin tett szak ha tó sá gok kez de mé -
nye zé sé re” szö veg rész, 32.  § (2) be kez dé sé ben az „és az
érin tett szak ha tó sá gok egyet ér té sé vel” szö veg rész, 36.  §
(2) be kez dé sé ben az „az érin tett szak ha tó sá gok hoz zá já ru -
lá sá val és” szö veg rész, 38.  § (8) be kez dé se, 42.  § (3) be -
kez dé sé ben az „az ér de kelt szak ha tó sá gok és”, valamint az 
„és az ér de kelt szak ha tó sá gok” szö veg rész, 42.  § (4) be -
kez dé sé ben az „és szak ha tó ság” szö veg rész, 43.  §
(4)–(6) be kez dé sei, 43/A.  § (3) be kez dé se, 44/A.  §-a,
48.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, valamint 50.  § (11) be -
kez dé se ha tá lyát vesz ti, to váb bá

b) a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi
LXXV. tör vény 2.  § (3) be kez dé sé ben az „az Or szá gos
Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség és a
 Magyar Bá nyá sza ti Hi va tal be szá mo lót ké szít a ren del ke -
zé sek meg tar tá sá hoz szük sé ges in for má ci ók, valamint az
ellen õr zés ered mé nye i re vo nat ko zó tá jé koz ta tás meg adá -
sá ért fe le lõs Gaz da sá gi Mi nisz té rium ille té kes hi va ta la
szá má ra” szö veg rész he lyé be az „a mun ka ügyi ha tó ság és
a bá nya fel ügye let be szá mo lót ké szít a fog lal koz ta tás po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter szá má ra” szö veg lép.

Mérésügyi szerv

98.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi

XXXIV. tör vény 1.  § (7) be kez dé sé ben az „az Or szá gos

Mé rés ügyi Hi va tal (a továb biak ban: OMH)” szö veg rész
he lyé be az „a mé rés ügyi szerv” szö veg,

b) a mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény 4.  §
(1) be kez dé sé ben, 6.  § (3) be kez dés b) pont já ban, 7.  §
(7) be kez dé sé ben, 8.  § (1) be kez dé sé ben, 9.  § (3) és (4) be -
kez dé sé ben, 10.  § (4) be kez dé sé ben, 15.  § (4) be kez dé sé -
ben az „az OMH” szö veg rész he lyé be az „a mé rés ügyi
szerv” szö veg, 7.  § (6) be kez dé sé ben, 8.  § (3) be kez dé sé -
ben, 11.  §-ában, a 12.  § (1)–(3) be kez dé sé ben az „Az
OMH” szö veg rész he lyé be az „A mé rés ügyi szerv” szö -
veg, 4.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben a „szer ve zet” szö veg rész
he lyé be a „szerv” szö veg, 6.  § (3) be kez dé sé ben a „szer vek 
hi te le sí tet tek” szö veg rész he lyé be a „szerv hi te le sí tett”
szö veg, 8.  § (3) be kez dé sé ben az „az OMH-hoz” szö veg -
rész he lyé be az „a mé rés ügyi szerv hez” szö veg, 10.  §
(3) be kez dé sé ben a „mé rés ügyi szer vek” szö veg rész he -
lyé be a „mé rés ügyi szerv” szö veg, 15.  § (3) be kez dé sé ben
a „mé rés ügyi ha tó sá gi el já rás” szö veg rész he lyé be a „mé -
rés ügyi szerv vagy szer vek ki je lö lé se, el já rá sa” szö veg,

c) a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény 58.  § (4) be kez dés d) pont já ban, 103.  §
(2) be kez dés 4–7. pont ja i ban, 109.  § (6) be kez dés a) pont -
já ban, 123.  § (8) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Mé rés ügyi 
Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a mé rés ügyi szerv” szö -
veg,

d) a Nem zet Akk re di tá ló Tes tü let szer ve ze té rõl, fel -
adat- és ha tás kö ré rõl valamint el já rá sá ról  szóló 2005. évi
LXXVIII. tör vény 7.  § (1) be kez dés c) pont já ban az „az
Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a
mé rés ügyi szerv” szö veg
lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a mé rés -
ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény 2.  § (2)–(3) be kez dé -
se és a §-t meg elõ zõ al cím bõl a „ , mé rés ügyi szer ve zet”
szö veg rész, 3.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 4.  § (2) be kez -
dé se ha tá lyát vesz ti.

XIII. Fejezet

ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁS

99.  § (1) A te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl
 szóló 1996. évi XXI. tör vény 27.  § (1) be kez dés a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és egy ide jû leg az
aláb bi r) és s) pon tok kal egé szül ki:

[(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg]

„a) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü let fej lesz tés -
sel és te rü let ren de zés sel kap cso la tos fel ada ta it, a mi nisz te -
rek kö zöt ti fo lya ma tos ko or di ná ció szem pont ja it,”

„r) a kor mány za ti te rü let fej lesz té si fel ada to kért fe le lõs
szerv vagy szer vek ki je lö lé sét,

s) az ál lam i fõ épí tész vagy fõ épí té szek ki je lö lé sét,”
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(2) Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 
1997. évi LXXVIII. tör vény 62.  § (1) be kez dés a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy]
„a) az épí tés ügyi ha tó ság vagy ha tó sá gok, az épí tés fel -

ügye le ti ha tó ság vagy ha tó sá gok ki je lö lé sét,”
[ren de let tel ál la pít sa meg.]

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si

rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény 1.  § (4) be -
kez dé sé ben a „te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért fe -
le lõs or szá gos ha tás kö rû hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„kor mány za ti te rü let fej lesz té si fel ada to kért fe le lõs szerv”
szö veg, 3.  § (3) be kez dé sé ben, 21/F.  § (4) be kez dé sé ben, a
„te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért fe le lõs or szá gos
ha tás kö rû hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „kor mány za ti
te rü let fej lesz té si fel ada to kért fe le lõs szerv nek” szö veg,

b) a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény 8.  § (6) be kez dé sé ben a „9.  §
(3) be kez dé sé ben fog lalt Hi va tal lát ja el. A Hi va tal el nö ke
ál lan dó meg hí vott ként részt vesz a ta nács ülé sén” szö veg -
rész he lyé be a „kor mány za ti te rü let fej lesz té si fel ada to kért
fe le lõs szerv lát ja el, mely nek kép vi se lõ je ál lan dó meg hí -
vott ként részt vesz a Ta nács ülé sén” szö veg, 14.  § (1) be -
kez dés e) pont já ban a „me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi 
hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „me zõ gaz da sá gi és
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv kép vi se lõ je” szö veg,
15.  § (11) be kez dé sé ben és 15/B.  § (10) be kez dé sé ben a
„valamint az ille té kes te rü le ti” szö veg rész he lyé be az „az
ál lam i „ szö veg, 15/B.  § (10) be kez dé sé ben a „Hi va tal kép -
vi se lõ je” szö veg rész he lyé be a „kor mány za ti te rü let fej -
lesz té si fel ada to kért fe le lõs szerv kép vi se lõ je” szö veg,
17.  § (7) be kez dé sé ben, 21/A.  § (1) és (3) be kez dé sé ben a
„Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „kor mány za ti te rü let fej -
lesz té si fel ada to kért fe le lõs szerv” szö veg, 19.  § (1) be kez -
dé sé ben az „a te rü le ti fõ épí té szek” szö veg rész he lyé be az
„az ál lam i fõ épí té szek” szö veg, 19.  § (2) be kez dé sé ben az
„a te rü le ti fõ épí tész” szö veg rész he lyé be az „az ál lam i fõ -
épí tész” szö veg, 23/C.  § (4) be kez dé sé ben az „ille té kes te -
rü le ti fõ épí tész” szö veg rész he lyé be az „ál lam i fõ épí tész”
szö veg, 23/C.  § (7) be kez dé sé ben, 23/D.  § (1) be kez dé sé -
ben az „a te rü le ti fõ épí tész” szö veg rész he lyé be az „az ál -
lam i fõ épí tész” szö veg, 23/D.  § (6) és (7) be kez dé sé ben az
„A te rü le ti fõ épí tész” szö veg rész he lyé be az „Az ál lam i
fõ épí tész” szö veg, 23/D.  § (4) be kez dé sé ben a „fel leb be -
zést a Hi va tal bí rál ja el. A má sod fo kú ha tá ro zat tal szem -
ben az ügy fél ke re se tet in dít hat, ame lyet a Fõ vá ro si Bí ró -
ság ki zá ró la gos ille té kességgel, so ron kí vül bí rál el” szö -
veg rész he lyé be a „ke re se tet a Fõ vá ro si Bí ró ság ki zá ró la -
gos ille té kességgel, so ron kí vül bí rál ja el” szö veg,

c) az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 5.  § (4) be kez dés b) pont já -
ban, 9.  § (6) be kez dé sé ben az „a te rü le ti fõ épí tész” szö veg -
rész he lyé be az „az ál lam i fõ épí tész” szö veg, 9.  § (6) be -
kez dés a) pont já ban az „ille té kes te rü le ti fõ épí té sze ti iro -
da” szö veg rész he lyé be az „ál lam i fõ épí tész” szö veg, 9.  §

(6) be kez dés b) pont já ban az „a te rü le ti fõ épí tész nek” szö -
veg rész he lyé be az „az ál lam i fõ épí tész nek” szö veg, 9.  §
(8) be kez dé sé ben az „Or szá gos Do ku men tá ci ós Köz pont -
nak” szö veg rész he lyé be az „or szá gos do ku men tá ci ós
köz pont nak” szö veg, 9.  § (11) be kez dé sé ben az „a te rü le ti
„ szö veg rész he lyé be az „az ál lam i” 20.  § (4) be kez dé sé -
ben az „a te rü le ti leg ille té kes épí tés ügyi ha tó sá got” szö -
veg rész he lyé be az „az épí tés ügyi ha tó sá got” szö veg, 35.  § 
(3) be kez dé sé ben az „a köz re mû kö dõ szak ha tó sá got” szö -
veg rész he lyé be a „szak ha tó ság köz re mû kö dé se ese tén a
szak ha tó sá got” szö veg, 36.  § (1) be kez dés c) pont cc) al -
pont já ban az „az ér de kelt szak ha tó sá gok” szö veg rész he -
lyé be a „szak ha tó ság köz re mû kö dé se ese tén a köz re mû kö -
dõ szak ha tó ság” szö veg, 46.  § (6) be kez dé sé ben a „szak -
ha tó sá got” szö veg rész he lyé be a „ha tó sá got” szö veg,
53.  §-ában az „a te rü le ti” szö veg rész he lyé be az „az álla -
mi” szö veg, 53/A.  § (1) be kez dé sé ben az „az 52.  § (5) be -
kez dés sze rin ti ha tó sá gok” szö veg rész he lyé be az „az épí -
tés ügyi ha tó ság” szö veg, 53/B.  § (1) be kez dé sé ben az „a
szak ha tó ság hoz” szö veg rész he lyé be a „– szak ha tó ság
köz re mû kö dé se ese tén – a szak ha tó ság hoz” szö veg,
53/B.  § (4) be kez dé sé ben az „A szak ha tó ság” szö veg rész
he lyé be a „Szak ha tó ság köz re mû kö dé se ese tén a szak ha -
tó ság” szö veg, a „lát ják el” szö veg rész he lyé be a „lát ja el”
szö veg, 58.  § (7) be kez dé sé ben az „épí té si (lé te sí té si) en -
ge dély ki adá sá ra ha tás kör rel ren del ke zõ el sõ fo kú épí tés -
ügyi” szö veg rész he lyé be az „épí tés fel ügye le ti” szö veg,
58.  § (10) be kez dé sé ben az „az épí tés ügyi ha tó ság ál tal to -
váb bí tott” szö veg rész he lyé be az „a” szö veg, 62.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban az „a te rü le ti” szö veg rész he lyé be az
„az ál lam i” szö veg, 62.  § (3) be kez dé sé ben az „a 46.  §
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott” szö veg rész he lyé be az
„az épí tés fel ügye le ti el len õr zé si fel ada to kat el lá tó” szö -
veg, 62.  § (4) be kez dé sé ben az „épít mény faj ták ra” szö veg -
rész he lyé be az „épít mény faj ták ra, valamint a mûemlék -
védelem alatt álló épít mé nyek re” szö veg
lép.

100.  § Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2006. évi L. tör vény 29.  § (2) be kez dé sé nek az épí tett kör -
nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. tör vény 53/C.  § (7) be kez dé sét meg ál la pí tó ren -
del ke zé sé ben az „A 46.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ha tó sá gok” szö veg rész he lyett az „Az épí tés fel ügye le ti ha -
tó ság” szö veg lép ha tály ba.

101.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör vényerejû ren -

de let 18/A. §-ában az „ , azon ban a ki sa já tí tá si el já rás ba az
épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 52.  § (2) be kez dé se sze rin ti
épí tés ügyi ha tó sá got szak ha tó ság ként be kell von ni” szö -
veg rész,

b) az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 2.  § 30. pont ja, 4.  § (2) be kez -
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dé se, 5.  § (1) be kez dés a) és c) pont ja, 5.  § (2)–(3) be kez -
dé se, 27.  § (1) be kez dé sé ben az „52.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott” szö veg rész, 27.  § (2) be kez dé se, 27.  §
(3) be kez dé sé ben az „(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott”
szö veg rész, 34.  § (6) be kez dé sé ben a „szak ha tó sá gok és
más” szö veg rész, 35.  § (1) be kez dé sé ben az „52.  § (2) és
(6) be kez dé se sze rin ti” szö veg rész, 36.  § (2) be kez dé sé ben 
az „– a vé dett sé get meg ál la pí tó ren de let, illetve a vé de lem
jel le ge sze rint ille té kes szak ha tó ság 53/B.  § (2) be kez dé se
sze rin ti ál lás fog la lá sa alap ján –” szö veg rész, 37.  § (1) be -
kez dé se, 39.  § (1) be kez dés d) pont já ban az „ille té kes”
szö veg rész, 44.  § (1) be kez dé sé ben az „az ér de kelt szak ha -
tó sá gok,” szö veg rész, 45.  § (1)–(2) be kez dé sé ben az „elsõ
fokú” szö veg rész, 46.  § (2)–(3) be kez dé se, 46.  § (6) be kez -
dé sé ben az „ille té kes el sõ fo kú” szö veg rész, 52.  §-a,
53/B.  § (2) és (3) be kez dé se, 53/C.  § (6) be kez dé se, 58.  §
(8) be kez dé sé ben az „épí tés ügyi és az” szö veg rész, 59.  §-a
és az azt meg elõ zõ al cím, 60.  § (4) be kez dé se, 62.  § (1) be -
kez dés k) pont já ban a „to váb bá a ta nú sí tást vég zõ mû sza ki
szak ér tõi te vé keny ség gya kor lá sá ra és to vább kép zé sük re
vo nat ko zó sza bá lyo kat,” szö veg, 62.  § (2) be kez dés
r) pont já ban a „ , valamint az el já ró ha tó ság, illetve a fel -
ügye le ti és az el len õr zé si fel ada tot el lá tó szer ve ze tek kö -
zöt ti meg osz tá sa” szö veg rész,

c) a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény 9.  § (3) be kez dé se, 19.  § (2) be kez -
dés e) pont ja

ha tá lyát vesz ti.

(2) Nem lép ha tály ba az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és 
vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 2006. évi L. tör vény 25.  §-ának az épí tett kör nye -
zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. tör vény 46.  § (2) be kez dé sét meg ál la pí tó, az
épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi 
L. tör vény 29.  § (2) be kez dé se, az épí tett kör nye zet ala kí -
tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi L. tör vény 28.  §-ának az
épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 52.  § (2) be kez dé sét meg ál la -
pí tó ren del ke zé se.

XIV. Fejezet

FOGYASZTÓVÉDELMI IGAZGATÁS

Fogyasztóvédelmi hatóság

102.  § (1) A gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló
1997. évi LVIII. tör vény 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„20.  § (1) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság elsõ fokú dön té -
sét a fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt ha tó nak nyil -
vá nít hat ja a Ket. 101.  § (3) be kez dés a)–d) pont ja in túl me -

nõ en köz egész ség ügyi, kör nye zet- vagy ter mé szet vé del mi 
okok ból.

(2) A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat so rán a bí ró ság a fo gyasz -
tó vé del mi ha tó ság, illetve a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga -
tá si szerv ha tá ro za tát meg vál toz tat hat ja.”

(2) A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör -
vény 46.  § (1) be kez dé se és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása

46.  § (1) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság (a továb biak ban:
el já ró ha tó ság) el já rá sá ban a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás 
és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) ren del ke zé se it az
e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.”

(3) A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör -
vény 50.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„50.  § A bí ró ság a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ha tá ro za -
tát meg vál toz tat hat ja.”

(4) A táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § (1) Az Fgytv.-ben fog lal tak figye lembe véte lével a
fo gyasz tó vé del mi ha tó ság:

a) meg vizs gál ja a ha tó sá gi árak ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sek meg tar tá sát, és az ezzel kap cso la tos díj fi ze tõi szám -
la pa na szo kat;

b) együtt mû kö dik a fel hasz ná lók tár sa dal mi ér -
dek-kép vi se le ti szer ve ze te i vel;

c) ellen õr zi, hogy a táv hõ szol gál ta tó az Fgytv.-ben és
az e tör vény 11.  §-ában elõ írt mó don ele get tesz-e az ügy -
fél szol gá lat mû köd te té sé re vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek;

d) az ön kor mány zat jegy zõ jé nek meg ke re sé se alap ján
vé le mé nye zi a táv hõ szol gál ta tó üz let sza bály za tát;

e) a 43.  § (1) be kez dé sé ben elõ ír tak be tar ta tá sa ér de ké -
ben a hõ köz pont ban és a hõ fo ga dó ál lo má son ellen õr zi a
szol gál ta tó ál tal al kal ma zott mé rõ esz kö zök (hõ mennyi -
ség mé rõk, víz mé rõk, hõ mé rõk) hi te le sí té sé nek ér vé nyes -
sé gét;

f) meg vizs gál ja az a), c) és e) pon tok kal kap cso la tos
díj fi ze tõi pa na szo kat.

(2) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el já rá sá ban az ügy in té -
zés ha tár ide je 60 nap.”

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi

LXXXVII. tör vény 7.  § (3) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé -
del mi Fõ fel ügye lõ ség ille té kes te rü le ti fel ügye le te” szö -
veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság” szö veg,

b) a sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi
XXXIV. tör vény 36/A.  § (2) be kez dés b) pont já ban a „me -
gyei fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek” szö veg rész he lyé -
be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság” szö veg, (3) be kez dé sé -
ben a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség, illetve a me gyei 
(fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek jár nak el”
szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jár el”
szö veg,
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c) a szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény 54.  §
(6) be kez dé sé ben, a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség,
illetve a me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé -
gek (a továb biak ban: fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség) jár -
nak el” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság
jár el” szö veg,

d) a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör -
vény 112.  § (6) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel -
ügye lõ ség nek” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi
ha tó ság nak” szö veg,

e) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény 206/A.  § (1) be kez dé sé ben a 
„Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség, illetve a me gyei (fõ -
vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek (a továb biak ban
együtt: fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség) jár nak el” szö veg -
rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jár el” szö veg,
206/A.  § (2) be kez dé sé ben a „fo gyasz tó vé del mi fel ügye -
lõ ség” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság”
szö veg,

f) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi
LVIII. tör vény 15.  § (1) be kez dé sé ben, a „Fo gyasz tó vé del -
mi Fõ fel ügye lõ ség (a továb biak ban: fõ fel ügye lõ -
ség) – elsõ fo kon a me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi
fel ügye lõ sé gek (a továb biak ban: fel ügye lõ ség) –” szö veg -
rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság” szö veg, 15.  §
(2) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet 
(a továb biak ban: OGYI)” szö veg rész he lyé be az „a gyógy -
sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 19.  § (3) be kez -
dé sé ben az „A fõ fel ügye lõ ség ve ze tõ je a fel ügye lõ sé get,
illetve az ille té kes mi nisz ter az OGYI fõ igaz ga tó ját” szö -
veg rész he lyé be az „A fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi -
nisz ter és az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter az irá nyí tá sa
alá tar to zó el já ró szer vet” szö veg,

g) a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör -
vény 3.  § (3) be kez dés má so dik mon da tá ban a „Fo gyasz tó -
vé del mi Fõ fel ügye lõ ség gel, illetve a te rü le ti fo gyasz tó vé -
del mi fel ügye lõ sé gek kel” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz -
tó vé del mi ha tó ság gal” szö veg, 17.  § (5) be kez dé sé ben a
„Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség gel” szö veg rész he lyé -
be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság gal” szö veg, 21.  § (3) be -
kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség nek, to -
váb bá ké rés re a te rü le ti leg ille té kes fo gyasz tó vé del mi fel -
ügye lõ ség nek” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi
ha tó ság nak” szö veg, 21.  § (4) be kez dés má so dik és har ma -
dik mon da tá ban a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség fõ -
igaz ga tó já nak” szö veg ré szek he lyé be a „fo gyasz tó vé del -
mi ha tó ság ve ze tõ jé nek” szö veg, 33.  § (4) be kez dé sé ben a
„te rü le ti leg illeté kes fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség nek”
szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság nak” szö -
veg, 36.  § (1) be kez dé sé ben a „fo gyasz tó vé del mi fel ügye -
lõ ség” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság”
szö veg, 36.  § (2) be kez dé sé ben a „te rü le ti leg ille té kes fo -
gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség nek” szö veg rész he lyé be a
„fo gyasz tó vé del mi ha tó ság nak” szö veg, a „te rü le ti leg ille -
té kes fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be 
a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság” szö veg, 39.  § (1) be kez dé -

sé ben és 48.  § (3) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ -
fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi
ha tó ság” szö veg, 55.  § (1) be kez dés h) pont já ban a „Fo -
gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té re” szö veg rész
he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság vagy ha tó sá gok ki je -
lö lé sé re” szö veg, 48.  § (1) be kez dé sé ben a „szab hat ki”
szö veg rész he lyé be a „szab hat ki, ki vé ve ha más ha tó ság
azo nos tény ál lás mel lett már sza bott ki bír sá got” szö veg,

h) a nem do hány zók vé del mé rõl és a do hány ter mé kek
fo gyasz tá sá nak, for gal ma zá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 
1999. évi XLII. tör vény 2.  § (7) be kez dés má so dik mon da -
tá ban a „fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség” szö veg rész he -
lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság” szö veg, 5.  § (6) be -
kez dé sé ben az „az ille té kes me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó -
vé del mi fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be az „a fo gyasz -
tó vé del mi ha tó ság” szö veg,

i) a gaz da sá gi ka ma rák ról  szóló 1999. évi CXXI. tör -
vény 10.  § (1) be kez dés f) pont já ban a „ha tó sá gok kal” szö -
veg rész he lyé be a „ha tó ság gal” szö veg,

j) az egyes el kob zott dol gok köz ér de kû fel hasz ná lá sá -
ról  szóló 2000. évi XIII. tör vény 4.  § (4) be kez dé sé ben az
„az ille té kes fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség nek” szö veg -
rész he lyé be az „a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság nak” szö veg,

k) a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény
21.  § (2) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi Fel ügye lõ -
ség” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság”
szö veg, 32.  § (1) be kez dés e) pont já ban a „fo gyasz tó vé del -
mi fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi 
ha tó ság” szö veg,

l) az új szö vet ke ze tek rõl  szóló 2000. évi CXLI. tör vény 
55.  § (5) be kez dé sé ben a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ -
ség, illetve a me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye -
lõ sé gek (a továb biak ban: fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség)
jár nak el” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó -
ság jár el” szö veg,

m) a gaz da sá gi rek lá mok és az üz let fel ira tok, to vább
egyes köz ér de kû köz le mé nyek ma gyar nyel vû köz zé té te -
lé rõl  szóló 2001. évi XCVI. tör vény 4.  § (1) be kez dé sé ben, 
a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség és a me gyei (fõ vá ro -
si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a
„fo gyasz tó vé del mi ha tó ság” szö veg,

n) az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok,
valamint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol -
gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör -
vény 16.  § (5) be kez dé elsõ mon da tá ban a „Fo gyasz tó vé -
del mi Fõ fel ügye lõ ség, illetve a me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz -
tó vé del mi fel ügye lõ sé gek, ame lyek az Fgytv. sza bá lyai
sze rint jár nak el” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi
ha tó ság, amely az Fgytv. sza bá lyai sze rint jár el” szö veg,
16.  § (6) be kez dés elsõ mon da tá ban a „Ha tó ság” szö veg -
rész he lyé be a „Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság (a to váb bi ak -
ban: Ha tó ság)” szö veg, 16.  § (7) be kez dé sé ben a
„ Fogyasztóvédelmi Fõ fel ügye lõ ség, illetve a me gyei (fõ -
vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek el len õr zik, ame -
lyek a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi
LVIII. tör vény sze rint jár nak el” szö veg rész he lyé be a
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„ fogyasztóvédelmi ha tó ság ellen õr zi, amely a gaz da sá gi
rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi LVIII. tör vény sze -
rint jár el” szö veg,

o) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
11.  § fel ve ze tõ szö ve gé ben a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel -
ügye lõ ség gel és a te rü le ti fel ügye lõ sé gek kel (a továb biak -
ban fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek)” szö veg rész he lyé -
be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság gal” szö veg, e) pont já ban
a „fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek nek” szö veg rész he -
lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság nak” szö veg,

p) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény 367.  §
(3) be kez dé sé ben, a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség,
illetve a me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé -
gek” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság”
szö veg,

q) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény 5.  § 
fel ve ze tõ szö ve gé ben a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ -
ség gel és a te rü le ti fel ügye lõ sé gek kel (a továb biak ban
együtt: fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek)” szö veg rész he -
lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó sá gok kal” szö veg, 5.  §
d) pont já ban a „fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek” szö -
veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság” szö veg,

r) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény 9.  §-ában a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ -
fel ügye lõ ség, illetve a me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del -
mi fel ügye lõ sé gek jár nak el” szö veg rész he lyé be a „fo -
gyasz tó vé del mi ha tó ság jár el” szö veg, 10. szá mú mel lék -
let A) pont 11. al pont já ban a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel -
ügye lõ ség hez” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi
ha tó ság hoz” szö veg,

s) az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
11.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ -
fel ügye lõ ség és a fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek” szö -
veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság” szö veg,

t) az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör -
vény 16.  § k) pont já ban a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ -
ség gel (a továb biak ban: fo gyasz tó vé del mi ha tó ság)” szö -
veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság gal” szö veg,
a 21.  §-t meg elõ zõ al cím ben a „Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel -
ügye lõ ség gel” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi
ha tó ság gal” szö veg,

u) a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 16.  § (4) be kez dé se g) pont já ban a „Fo -
gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ sé get és annak út ján a me gyei
fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé ge ket” szö veg rész he lyé be a 
„fo gyasz tó vé del mi ha tó sá got” szö veg,

v) a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény 6.  § (2) be kez dé sé ben a „fel ügye lõ ség”
szö veg rész he lyé be a „ha tó ság” szö veg,

w) a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény 3.  § v) pont já ban a „fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség”
szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság” szö veg,
6.  § (2) be kez dés b) pont já ban, 7.  § e) pont já ban, 9.  §
b) pont já ban, 10.  § a) pont já ban a „fo gyasz tó vé del mi fel -
ügye lõ sé gek” szö veg ré szek he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi

ha tó ság” szö veg, 3.  § v) pont já ban és 4.  § (1) be kez dés
b) pont já ban, 9.  § a) pont já ban, 11.  § (1) be kez dé sé ben a
„fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek kel” szö veg rész he lyé -
be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó ság gal” szö veg, 7.  § c) pont já -
ban, 18.  § e) pont já ban a „fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé -
gek nek” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé del mi ha tó -
ság nak” szö veg
lép.

103.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör -

vény 148.  § (2) be kez dés b) pont ja,
b) a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör -

vény 41–43.  §-a, 47.  § (4) be kez dé se, 56.  § b) pont ja,
c) az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok,

valamint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol -
gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör -
vény 16.  § (5) be kez dés má so dik mon da ta
ha tá lyát vesz ti.

XV. Fejezet

EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

104.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a mag -
za ti élet vé del mé rõl  szóló 1992. évi LXXIX. tör vény az
aláb bi új 16/A.  §-sal egé szül ki:

„16/A.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az ál -
lam i csa lád vé del mi szol gá la tot ren de let ben je löl je ki.

(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a csa lád vé del -
mi szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat ren de let ben meg ál la pít sa.

(3) Fel ha tal ma zást kap az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs
mi nisz ter, hogy a fo gam zás gát ló esz kö zök és ké szít mé -
nyek rá szo rult ság tól füg gõ ked vez mé nyes igény be vé te lé -
nek fel té te le it ren de let ben meg ha tá roz za.”

105.  § (1) Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör -
vény 247.  § (1) be kez dé se az aláb bi új i)–j) pon tok kal egé -
szül ki:

[247.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„i) az ál lam i men tõ szol gá lat vagy men tõ szol gá la tok ki -

je lö lé sét és az ál lam i men tõ szol gá lat mû kö dé sé re vo nat ko -
zó rész le tes sza bá lyo kat,

j) az ál lam i vér el lá tó szol gá lat vagy szol gá la tok ki je lö -
lé sét és az ál lam i vér el lá tó szol gá lat mû kö dé sé re vo nat ko -
zó rész le tes sza bá lyo kat”
[ren de let ben meg ál la pít sa.]

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény

3.  § g) pont gb) al pont já ban az „Or szá gos Men tõ szol gá lat” 
szö veg rész he lyé be az „ál lam i men tõ szol gá lat” szö veg,
3.  § g) pont gc) al pont já ban az „a vér el lá tó szol gá lat ál lam i
szer ve ze tei” szö veg rész he lyé be az „az ál lam i vér el lá tó
szol gá lat” szö veg, 96.  § (2) be kez dé sé ben az „Or szá gos
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Men tõ szol gá lat (a továb biak ban: OMSZ)” szö veg rész he -
lyé be az „ál lam i men tõ szol gá lat” szö veg, 96.  § (2) be kez -
dé sé ben az „OMSZ” szö veg rész he lyé be az „ál lam i men -
tõ szol gá lat” szö veg, 223.  § (5) be kez dé sé ben az „Or szá gos 
Vér el lá tó Szol gá lat egy sé ges szak mai el vek és kö ve tel mé -
nyek sze rint mû kö dõ ál lam i szer ve zet rend sze ré nek köz -
pon ti és te rü le ti egy sé gei vég zik, ille tõ leg fel ügye lik” szö -
veg rész he lyé be az „ál lam i vér el lá tó szol gá lat vég zi, ille -
tõ leg fel ügye li” szö veg,

b) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve -
ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény 2.  § (1) be kez dé sé ben az „Or szá gos Me te o ro ló gi ai
Szol gá lat, az Or szá gos Men tõ szol gá lat” szö veg rész he lyé -
be az „ál lam i me te o ro ló gi ai szol gá lat, az ál lam i men tõ -
szol gá lat” szö veg, 37.  § (2) be kez dé sé ben az „Or szá gos
Men tõ szol gá lat te rü le ti leg ille té kes men tõ szer ve ze tét”
szö veg rész he lyé be az „ál lam i men tõ szol gá la tot” szö veg,

c) a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör -
vény 21.  § i) pont já ban az „Or szá gos Men tõ szol gá lat” szö -
veg rész he lyé be az „ál lam i men tõ szol gá lat” szö veg
lép.

106.  § (1) Az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek -
rõl és egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 32.  § (4) be kez -
dé se a kö vet ke zõ új d) pont tal egé szül ki:

[32.  § (4) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„d) a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv vagy szer -

vek ki je lö lé sét”
[ren de let ben sza bá lyoz za.]

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és

egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben
az „az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet (a továb biak ban:
OGYI)” szö veg rész he lyé be az „a gyógy sze ré sze ti ál lam -
igaz ga tá si szerv” szö veg,

b) az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 4.  § (1), (2), (5), (6),
(11) és (12) be kez dé sé ben, 5.  § (1)–(5) és (7) be kez dé sé -
ben, 6.  § (1), (2) be kez dé sé ben, 7.  § (1)–(4) be kez dé sé ben,
10.  § (2), (4), (5) be kez dé sé ben, 11.  § (1), (2) be kez dé sé -
ben, 17.  § (3), (4) be kez dé sé ben, 18.  § (2)–(4), (7), (8) be -
kez dé sé ben, 19.  §-ában, 20.  § (1)–(4) és (7) be kez dé sé ben,
21.  § (4) be kez dé sé ben, 22.  § (3) és (6) be kez dé sé ben,
25.  § (2) be kez dé sé ben, (4) be kez dés a) pont já ban és
(5) be kez dé sé ben, 26.  § (3), (5) és (6) be kez dé sé ben az „az
OGYI” szö veg rész he lyé be az „a gyógy sze ré sze ti ál lam -
igaz ga tá si szerv” szö veg,

c) az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 3.  § (6) és (8) be kez dé -
sé ben, 4.  § (11) be kez dé sé ben, 7.  § (1) és (3) be kez dé sé -
ben, 17.  § (1) be kez dé sé ben, 18.  § (1) be kez dé sé ben, 25.  §

(2) be kez dé sé ben, 32.  § (3) be kez dé sé ben az „az
OGYI-nak” szö veg rész he lyé be az „a gyógy sze ré sze ti ál -
lam igaz ga tá si szerv nek” szö veg, 4.  § (4) be kez dé sé ben,
5.  § (9) be kez dé sé ben, 10.  § (1) be kez dé sé ben, 25.  § (4) be -
kez dés b) pont já ban az „az OGYI-hoz” szö veg rész he lyé -
be az „a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv hez” szö -
veg, 4.  § (10) be kez dé sé ben az „az OGYI-t” szö veg rész
he lyé be az „a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szer vet”
szö veg, 16.  § (1) és (2) be kez dé sé ben az „az OGYI-val”
szö veg rész he lyé be az „a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si
szerv vel” szö veg

lép.

107.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról
 szóló 1991. évi XI. tör vény 15.  § (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
je löl je ki az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szer vet vagy
szer ve ket.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ké mi ai
biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény 24.  § (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ha zai és a nem zet kö zi ada tok fo ga dá sá ért és fel -
dol go zá sá ért fe le lõs In for má ci ós Köz pon tot (a továb biak -
ban: Köz pont) a Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt szerv
mû köd te ti.”

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

a) az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat ról  szóló 1991. évi XI. tör vény 1.  § (1) be kez dé sé ben az
„ál lam i fel adat” szö veg rész he lyé be az „ál lam i fel adat,
ame lyet az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv lát el” szö -
veg, 2.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben, 2.  § (1) és (4) be kez dé sé -
ben, 3.  §-ában, 4.  § (1)–(3) be kez dé sé ben, 5.  § (1)–(2) be -
kez dé sé ben, 6.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 10.  §-át meg elõ zõ
al cí mé ben, 10.  § (1)–(2) és (5) be kez dé sé ben, 11.  § (1) és
(4) be kez dé sé ben, 12–13.  §-ában az „A Szol gá lat” szö veg -
rész he lyé be az „Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv”
szö veg, 2.  § (2)–(4) be kez dé sé ben, 4.  § (5)–(8) be kez dé sé -
ben, 11.  § (3) be kez dé sé ben az „a Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be az „az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö -
veg, 2.  § (3) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um egész -
ség ügyi szol gá la ta” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál tal
ki je lölt egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 4.  §
(6) be kez dés b) pont já ban az „egész ség ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 6.  § (1) be kez dés i) pont já ban az „a nép jó lé ti mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az egész ség ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 6.  § (2) be kez dé sé ben a „– kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak sze rint – a tisz ti fõ gyógy sze rész (tisz -
ti gyógy sze rész) út ján” szö veg rész he lyé be a „kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak sze rint” szö veg, 15.  § (5)–(8) be kez -
dé sé ben az „a Szol gá lat tal” szö veg rész he lyé be az „az
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv vel” szö veg, 15.  §
(5) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi mi nisz ter rel” szö veg -

12192 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/154. szám



rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg, 15.  § (6) be kez dé sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter és az
egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „honvé -
delemért fe le lõs mi nisz ter és az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 15.  § (7) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi -
nisz ter és az egész ség ügyi mi nisz ter, hogy a BM Ál lam -
pol gár sá gi és Be ván dor lá si Hi va tal me ne kül te ket be fo ga -
dó ál lo má sa i ra” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé -
sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter és az egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy a me ne kül te ket be fo ga dó ál -
lo má sok ra” szö veg, 15.  § (8) be kez dé sé ben az „az igaz ság -
ügy mi nisz ter és az egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „a bün te tés-vég re haj tá sért fe le lõs mi nisz ter és
az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 37.  § (4) be -
kez dés b) pont já ban az „Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz -
ti or vo si Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi
ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg,

c) a mag za ti élet vé del mé rõl  szóló 1992. évi
LXXIX. tör vény 2.  § (2) be kez dé sé ben az „Ál la mi Nép -
egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat vá ro si (fõ vá ro si ke -
rü le ti) in té ze tei ke re té ben, illetve en ge dé lyé vel mû kö dõ
Csa lád vé del mi Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „ál lam i
csa lád vé del mi szol gá lat vagy az egész ség ügyi ál lam igaz -
ga tá si szerv ál tal en ge dé lye zett csa lád vé del mi szol gá lat”
szö veg, 8.  § (1) be kez dé sé ben a „Csa lád vé del mi Szol gá -
lat” szö veg rész he lyé be a „csa lád vé del mi szol gá lat” szö -
veg, 9.  § (2) be kez dés d) pont já ban a „Csa lád vé del mi Szol -
gá lat” szö veg rész he lyé be a „csa lád vé del mi szol gá lat”
szö veg, 12.  § (6) be kez dé sé ben a „Csa lád vé del mi Szol gá -
lat” szö veg rész he lyé be a „csa lád vé del mi szol gá lat” szö -
veg,

d) a  Magyar Or vo si Ka ma rá ról  szóló 1994. évi
XXVIII. tör vény 24.  §-ában az „Ál la mi Nép egész ség ügyi
és Tisz ti or vo si Szol gá lat or vo si te vé keny ség foly ta tá sa he -
lye sze rint ille té kes vá ro si (fõ vá ro si ke rü le ti) in té ze té nek,
ille tõ leg – egész ség ügyi vál lal ko zás ese tén – me gyei (fõ -
vá ro si) in té ze té nek” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi
ál lam igaz ga tá si szerv nek” szö veg,

e) a  Magyar Gyógy sze rész Ka ma rá ról  szóló 1994. évi
LI. tör vény 19.  § (9) be kez dé sé ben az „Ál la mi Nép egész -
ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat te vé keny ség foly ta tá sá -
nak he lye sze rint ille té kes (me gyei) fõ vá ro si in té ze té nek”
szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv nek” szö veg,

f) a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
17.  § (7) be kez dés e) pont já ban az „a te rü le ti leg ille té kes
nép egész ség ügyi és tisz ti or vo si szol gá lat” szö veg rész he -
lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg,

g) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 70.  § (9) be kez dés d) pont já ban az „Ál la -
mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat in té ze tei”
szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv” szö veg,

h) a sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si mó -
dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi 
XX. tör vény 23.  § d) pont já ban az „Ál la mi Nép egész ség -
ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat (a továb biak ban: ÁNTSZ)
me gyei (fõ vá ro si), vá ro si (fõ vá ro si ke rü le ti) in té ze te
(a továb biak ban: ÁNTSZ in té ze te)” szö veg rész he lyé be az 
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 24.  §
e) pont já ban az „ÁNTSZ in té ze tei” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szer vek” szö veg, 24.  §
f) pont já ban az „ÁNTSZ in té ze te” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg,

i) a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör -
vény 21.  § g) pont já ban az „Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „egész ség -
ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg,

j) a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, valamint a
va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény 35.  § (2) be kez dés 
a) és b) pont já ban a „nép egész ség ügyi ha tó ság nak” szö -
veg rész he lyé be az „az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv nek” szö veg,

k) az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé -
lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
XLVII. tör vény 3.  § i) pont já ban az „az Ál la mi Nép egész -
ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról  szóló 1991. évi
XI. tör vény 5.  § (1) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat el lát ása ér de ké ben – az Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat (a továb biak ban: ÁNTSZ)” szö veg -
rész he lyé be az „a la kos sá gi cél zott szû rõ vizs gá la tok ér de -
ké ben az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 5.  §
(3) be kez dé sé ben az „ÁNTSZ vá ro si, fõ vá ro si ke rü le ti
(a továb biak ban: vá ro si in té zet), illetve me gyei (fõ vá ro si)
in té ze tei” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam -
igaz ga tá si szerv” szö veg, 15.  § (1) be kez dé sé ben az
„ÁNTSZ – az érin tett la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye, illetve 
mun ka he lye sze rint ille té kes – vá ro si in té ze té nek” szö veg -
rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek”
szö veg, 15.  § (2) be kez dé sé ben az „ÁNTSZ – (1) be kez dés 
sze rint ille té kes – in té ze té nek” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek” szö veg, 15.  § (2) 
és (3) be kez dé sé ben az „ÁNTSZ vá ro si in té ze te” szö veg -
rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö -
veg, 15.  § (3) be kez dé sé ben az „az ÁNTSZ ille té kes egyéb 
szer ve i nek” szö veg rész he lyé be az „a ha tás kör rel és az
érin tett ada tok te kin te té ben adat ke ze lé si jo go sult ság gal
ren del ke zõ ál lam igaz ga tá si szerv nek” szö veg, 15.  § (7) be -
kez dé sé ben az „ÁNTSZ (1) be kez dés sze rin ti in té ze te”
szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv” szö veg, 19.  § (1) be kez dé sé ben az „ÁNTSZ in té ze -
tei – sa ját szak te rü le tü kön – ke zel he tik” szö veg rész he lyé -
be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv – sa ját szak te -
rü le tén – ke zel he ti” szö veg, 19.  § (2) be kez dé sé ben az
„ÁNTSZ in té ze tei to váb bít ják” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv to váb bít ja” szö veg,
30.  § (4) be kez dés b) pont já ban az „ÁNTSZ – meg szû nõ
egész ség ügyi in téz mény szék he lye sze rint te rü le ti leg ille -
té kes – vá ro si in té ze té nek” szö veg rész he lyé be az „egész -
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ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek” szö veg, 1. szá mú mel -
lék le té nek cí mé ben az „ÁNTSZ” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg,

l) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi
LVIII. tör vény 9.  § (3) be kez dé sé ben az „Ál la mi Nép -
egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Or szá gos Tisz ti or -
vo si Hi va ta la” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál -
lam igaz ga tá si szerv” szö veg,

m) a tár sa da lom biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, valamint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény 43.  § (1) be kez dés g) pont -
já ban az „Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv” szö veg,

n) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény 96.  § (3) be kez dés g) pont já ban
az „Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv” szö veg,

o) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 10.  § (4) be kez dé sé ben az
„Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat” szö -
veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv”
szö veg,

p) az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
3.  § h) pont já ban az „az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti -
or vo si Szol gá lat (a továb biak ban: ÁNTSZ)” szö veg rész
he lyé be az „a Kor mány ál tal ki je lölt szerv” szö veg,
143.  §-ában az „ÁNTSZ-t” szö veg rész he lyé be az „egész -
ség ügyi ál lam igaz ga tá si szer vet” szö veg, 149/B.  § (1) be -
kez dés a) pont já ban az „ÁNTSZ me gyei in té ze te i nek 1-1”
szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv” szö veg, 149/C.  § (2) be kez dé sé ben az „ÁNTSZ ré -
gió te rü le tén mû kö dõ me gyei in té ze tei kö zül az or szá gos
tisz ti fõ or vos ál tal ki je lölt in té zet” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ki je lölt szer ve” szö -
veg, 149/C.  § (3) be kez dé sé ben az „Or szá gos Tisz ti fõ or -
vo si Hi va tal (a továb biak ban: OTH)” szö veg rész he lyé be
az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 149.  §
(2) be kez dés b) pont já ban az „or szá gos tisz ti fõ or vos” szö -
veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv
kép vi se lõ je” szö veg, 161.  § (4) be kez dé sé ben az „or szá gos 
tisz ti fõ or vos” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam -
igaz ga tá si szerv” szö veg, 228.  § (3) be kez dés a) pont já ban
az „or szá gos tisz ti fõ or vos” szö veg rész he lyé be az „egész -
ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 243.  § (7) be kez -
dé sé ben az „OTH” szö veg ré szei he lyé be az „egész ség ügyi 
ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg,

q) a nem do hány zók vé del mé rõl és a do hány ter mé kek
fo gyasz tá sá nak, for gal ma zá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 
1999. évi XLII. tör vény 2.  § (6) be kez dé sé ben az „Ál la mi
Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat (a továb biak -
ban: ÁNTSZ) ille té kes vá ro si, fõ vá ro si ke rü le ti (a továb -
biakban együtt: vá ro si) in té ze te” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 7.  § (6) be -
kez dé sé ben az „ÁNTSZ ille té kes vá ro si in té ze te” szö veg -

rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö -
veg, 7.  § (9) be kez dé sé ben az „ÁNTSZ” szö veg rész he lyé -
be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, az
„or szá gos tisz ti fõ or vos” szö veg rész he lyé be az „egész ség -
ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg,

r) a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi
XLIII. tör vény 23.  §-ában az „Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat (a továbbiak ban: ÁNTSZ) te rü le ti -
leg ille té kes vá ro si (fõ vá ro si ke rü le ti) in té ze té nek” szö -
veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv -
nek az” szö veg, 31.  § (2) be kez dé sé ben a „ha a szak ha tó sá -
gi hoz zá já ru lás(ok) alap ján” szö veg rész he lyé be a
„ha – szak ha tó ság köz re mû kö dé se ese tén annak hoz zá já -
ru lá sa alap ján –” szö veg, 36.  § (1) be kez dé sé ben az „ille té -
kes köz egész ség ügyi ha tó ság nak” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek” szö veg,

s) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve -
ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény 2.  § (1) be kez dé sé ben az „Ál la mi Nép egész ség ügyi
és Tisz ti or vo si Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „egész -
ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 37.  § (2) be kez dé -
sé ben az „Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat ille té kes te rü le ti szer vét” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szer vet” szö veg,

t) a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény
1.  § (1) be kez dés m) pont já ban az „a Fo dor Jó zsef Or szá -
gos Köz egész ség ügyi Köz pont Or szá gos Ké mi ai Biz ton -
sá gi In té ze té ben (a to váb bi ak ban: OKK-OKBI) mû kö dõ
Egész ség ügyi To xi ko ló gi ai Tá jé koz ta tó Szol gá lat nál
(a továb biak ban: ETTSZ)” szö veg rész he lyé be az „az
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nél” szö veg, 1.  §
(1) be kez dés n) pont já ban az „OKK-OK BI-nek” szö veg -
rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek”
szö veg, 1.  § (1) be kez dés o) pont já ban, 6.  § (1)–(2) be kez -
dé sé ben, 7.  § (7) be kez dé sé ben, 8.  § (5) be kez dé sé ben,
11.  § (1)–(2) és (4)–(6) be kez dé sé ben, 13.  § (3) be kez dé sé -
ben, 19.  § (3) be kez dé sé ben, 26/A.  §-ában az
„OKK-OKBI” szö veg ré szek he lyé be az „egész ség ügyi ál -
lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 4.  § (2) be kez dé sé ben az „a
Fo dor Jó zsef Or szá gos Köz egész ség ügyi Köz pont
(a továb biak ban: OKK) fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be
az „az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 5.  §
(6) be kez dé sé ben az „OKK fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he -
lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg,
6.  § (2) be kez dé sé ben az „OKK fõ igaz ga tó já nak” szö veg -
rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö -
veg, 7.  § (7) be kez dé sé ben, 8.  § (5) be kez dé sé ben az
„ETTSZ-t” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz -
ga tá si szer vet” szö veg, 9.  § (13) be kez dé sé ben, 12.  § (1) be -
kez dé sé ben, 13.  § (2) be kez dé sé ben az „OKK-OK BI-t” szö -
veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szer vet”
szö veg, 11.  § (6) be kez dé sé ben az „OKK-OK BI-nél”
 szövegrész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv nél” szö veg, 13.  § (1) be kez dé sé ben az „OKK-OKBI, 
az OKK fõ igaz ga tó ja, ille tõ leg az ETTSZ” szö veg rész
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 helyébe az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg,
20.  § (2) be kez dé sé ben az „OKK-tól” szö veg rész he lyé be
az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv tõl” szö veg, 23.  §
(1)–(5) be kez dé sé ben az „ETTSZ” szö veg ré szek he lyé be
az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 23.  §
(2) be kez dé sé ben az „ETTSZ-nek” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek” szö veg, 23.  §
(6) be kez dé sé ben az „ETTSZ-hez” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv hez” szö veg, 25.  §
(5) be kez dé sé ben az „OKK-ban” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nél” szö veg, 29.  §
(1) be kez dé sé ben az „ÁNTSZ te vé keny ség gya kor lá sá nak
he lye sze rint te rü le ti leg ille té kes vá ro si, fõ vá ro si ke rü le ti
(a továb biak ban együtt: vá ro si) in té ze té nek” szö veg rész
he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek” szö -
veg, 32.  § (1) be kez dés a) pont já ban az „ÁNTSZ” szö veg -
rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö -
veg, 32.  § (2) be kez dés a) pont já ban az „ÁNTSZ te vé -
keny ség vég zé sé nek he lye sze rint ille té kes vá ro si in té ze té -
nél” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si 
szerv nél” szö veg, 32.  § (3) és (5) be kez dé sé ben, 33.  §
(1) be kez dé sé ben az „A vá ro si in té zet” szö veg rész he lyé be 
az „Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 34.  §
(3) be kez dé sé ben a „meg ha tá roz za” szö veg rész he lyé be a
„meg ha tá roz za, és a ha zai és a nem zet kö zi ada tok fo ga dá -
sá ért és fel dol go zá sá ért fe le lõs In for má ci ós Köz pon tot
mû köd te tõ szer vet ren de le té ben ki je löl je” szö veg,

u) a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
6.  §-ában az „Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam -
igaz ga tá si szerv” szö veg

lép.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) az egész ség ügyi szak el lá tá si kö te le zett ség rõl, to váb -
bá egyes egész ség ügyet érin tõ tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2001. évi XXXIV. tör vény 4.  § (2) be kez dé sé ben az
„Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat te rü le -
ti leg ille té kes me gyei, fõ vá ro si tisz ti fõ or vo sa
(a továbbiak ban: tisz ti fõ or vos)” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 4.  § (3) be -
kez dé sé ben, 4/A.  § b) pont já ban az „a tisz ti fõ or vos” szö -
veg rész he lyé be az „az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv” szö veg, 13.  § (4) be kez dé sé ben az „a me gyei tisz ti -
fõ or vos” szö veg rész he lyé be az „az egész ség ügyi ál lam -
igaz ga tá si szerv” szö veg,

b) a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé -
rõl  szóló 2001. évi C. tör vény 56.  § (9) be kez dé sé ben az
„Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va talt” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szer vet” szö veg,

c) az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
11.  § (1) be kez dés b) pont já ban az „Ál la mi Nép egész ség -
ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat me gyei (fõ vá ro si), illetve
vá ro si (fõ vá ro si ke rü le ti) in té ze tei (a továb biak ban együtt:
in té zet)” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz -
ga tá si szerv” szö veg,

d) a  Magyar Egész ség ügyi Szak dol go zói Ka ma rá ról
 szóló 2003. évi LXXXIII. tör vény 29.  § (7) be kez dé sé ben
az „Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat te -
vé keny ség foly ta tá sá nak he lye sze rint ille té kes me gyei
(fõ vá ro si) in té ze té nek” szö veg rész he lyé be az „egész ség -
ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek” szö veg,

e) az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes kér -
dé se i rõl  szóló 2003. évi LXXXIV. tör vény 22.  § (2) be kez -
dé sé ben az „Or szá gos Köz egész ség ügyi Köz pont Or szá -
gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal ko zás-egész ség ügyi In té ze -
té nél (a továb biak ban: OKK OMFI)” szö veg rész he lyé be
az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nél” szö veg, 22.  §
(2)–(3) be kez dé sé ben az „OKK OMFI” szö veg rész he lyé -
be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 23.  §
(1) be kez dé sé ben az „Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti -
or vo si Szol gá lat nak az egész ség ügyi dol go zó la kó he lye
vagy az egész ség ügyi szol gál ta tó te lep he lye sze rint ille té -
kes me gyei (fõ vá ro si) in té ze té nél (a továb biak ban: egész -
ség ügyi ha tó ság)” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi
ál lam igaz ga tá si szerv nél (a továb biak ban: egész ség ügyi
ha tó ság)” szö veg,

f) a hon vé de lem rõl és a  Magyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 55.  § (4) be kez dés g) pont já ban az
„Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat me -
gyei (fõ vá ro si) in té ze te ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv kép vi se lõ je” szö veg,
15.  § (3) be kez dé sé ben a „tisz ti fõ or vos” szö veg rész he -
lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg,

g) az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 20.  § (1) be kez dé sé ben 
az „Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
(a továb biak ban: ÁNTSZ)” szö veg rész he lyé be az „egész -
ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 20.  § (4) be kez dé -
sé ben az „ÁNTSZ” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi
ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 20.  § (7) be kez dé sé ben az
„ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes me gyei in té ze te” szö veg rész
he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg
lép.

108.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti

a) az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat ról  szóló 1991. évi XI. tör vény 1.  § (2)–(3) be kez dé se,
2.  § (2) be kez dé se, 5.  § (3) be kez dé se, 7.  §-át meg elõ zõ al -
cí me, 7–9.  §-a, 12.  § a) pont ja, 14.  §-a, 15.  § (2)–(3) be kez -
dé se,

b) az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
150.  § (1) be kez dés f) pont já ban az „az or szá gos tisz ti fõ or -
vo son ke resz tül” szö veg, 223.  § (6) be kez dé se, 239.  §-a,
247.  § (2) be kez dés u)–v) pont ja,

c) a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi
XLIII. tör vény 8.  § (2) be kez dés má so dik és har ma dik
mon da ta, 31.  § (1) be kez dé sé ben az „az ÁNTSZ te rü le ti leg 
ille té kes vá ro si (ke rü le ti) in té ze te és az ille té kes épí tés ügyi 
ha tó ság szak ha tó sá gi köz re mû kö dé sé vel le foly ta tott” szö -
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veg rész, 31.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 37.  § (2) be -
kez dé se,

d) az egész ség ügyet, ille tõ leg a gyógy szer el lá tást érin -
tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi LIII. tör -
vény 48.  § (3) be kez dé se,

e) a mag za ti élet vé del mé rõl  szóló 1992. évi
LXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi
LXXXVII. tör vény,

f) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény és egyéb, az egész ség üggyel
össze füg gõ tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
XLIX. tör vény 38.  § (13) be kez dé se,

g) az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 4.  § (1) be kez dé sé ben
és 11.  § (2) be kez dé sé ben az „– a  Magyar Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si Hi va tal szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val –”
szö veg rész.

109.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ál la -
mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról  szóló
1991. évi XI. tör vény cí mé ben az „Ál la mi Nép egész ség -
ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl” szö -
veg lép.

XVI. Fejezet

OKTATÁSI IGAZGATÁS

Közoktatási igazgatás

110.  § (1) A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény 94.  § az aláb bi (3) be kez dé se a kö vet ke zõ m) pont tal
egé szül ki:

[A Kor mány ren de let ben sza bá lyoz za]
„m) az ok ta tá si hi va tal vagy hi va ta lok ki je lö lé sét.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény

84.  § (5) be kez dé sé ben, 131.  § (6) be kez dé sé ben az „az Or -
szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont hoz” szö -
veg ré szek he lyé be az „a köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró
ok ta tá si hi va tal hoz” szö veg, 84.  § (5) be kez dé sé ben, 88.  §
(6) be kez dé sé ben, 93.  § (1) be kez dés g) pont já ban, 93.  §
(2) be kez dé sé ben, 95/A.  § (12) be kez dé sé ben, 99.  § (3) be -
kez dé sé ben, 99.  § (7) be kez dé sé ben, 101.  § (8) be kez dé sé -
ben, 108.  § (2) be kez dé sé ben, 125.  § (4) be kez dé sé ben,
128.  § (17) be kez dé sé ben, 133.  § (3) be kez dé sé ben az „az
Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont” szö -
veg ré szek he lyé be az „a köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró
ok ta tá si hi va tal” szö veg, 95/A.  § (2)–(10) és (12) be kez dé -
sé ben, a 95/A.  §-t meg elõ zõ al cím ben, 99.  § (7) be kez dés -
ben, 101.  § (9) be kez dé sé ben, 118.  § (9) be kez dé sé ben,
128.  § (17) be kez dé sé ben, 133.  § (3) be kez dé sé ben az „Az
Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont” szö -

veg ré szek he lyé be az „A köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró 
ok ta tá si hi va tal” szö veg, 118.  § (9) be kez dé sé ben az „az
Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont nál”
szö veg rész he lyé be az „a köz ok ta tá si fel adat kör ében el já -
ró ok ta tá si hi va tal nál” szö veg, az „az Or szá gos Köz ok ta tá -
si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont nak” szö veg rész he lyé be az
„a köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal nak”
szö veg,

b) a tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló 2001. évi
XXXVII. tör vény 2.  § (5) be kez dé sé ben az „az Or szá gos
Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont (a továb biak ban: Vizs ga köz -
pont)” szö veg rész he lyé be az „a köz ok ta tá si feladat -
körében el já ró ok ta tá si hi va tal” szö veg, 2.  § (6) be kez dé -
sé ben a „Vizs ga köz pont ra” szö veg rész he lyé be a „köz ok -
ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal ra” szö veg, 4.  § 
(8) be kez dé sé ben az „elsõ fo kon a Vizs ga köz pont” szö -
veg rész he lyé be a „köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta -
tá si hi va tal” szö veg, 4.  § (9) be kez dé sé ben a „Vizs ga köz -
pont nak” szö veg rész he lyé be a „köz ok ta tá si feladat -
körében el já ró ok ta tá si hi va tal nak” szö veg,

c) a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té -
sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény
13.  § (8) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té -
ke lé si és Vizs ga köz pont” szö veg rész he lyé be az „a köz ok -
ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal” szö veg
lép.

111.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény

95/A.  § (1) és (11) be kez dé se,
b) a tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló 2001. évi

XXXVII. tör vény 2.  § (5) be kez dé sé ben az „elsõ fo kon”
szö veg rész és a má so dik mon dat, 4.  § (8) be kez dé sé ben a
„ , fe let tes szerv ként az ok ta tá si mi nisz ter jár el” szö veg -
rész
ha tá lyát vesz ti.

A felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
módosítása

112.  § (1) A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 153.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy
a) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nyil ván tar tá sát ve ze tõ

szer vet vagy szer ve ket,
b) a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer mû kö dé sé ért

fe le lõs szer vet,
c) az ok ta tás ügyi köz ve tí tõi szol gá la tot vagy szol gá la -

to kat
ren de let ben je löl je ki.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fel sõ ok -
ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 15.  § (2) be kez -
dé sé ben az „az e cél ra lét re ho zott re giszt rá ci ós köz pont -
tól” szö veg rész he lyé be az „a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
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nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv tõl (a továb biak ban: re giszt rá -
ci ós köz pont)” szö veg, 16.  § (2) be kez dé sé ben, 35.  §
(5)–(7) be kez dé sé ben, 39.  § (5) be kez dé sé ben, 2. szá mú
mel lék let „A hall ga tók ada tai” al cím 3. pont já ban az „az
Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont” szö veg rész
he lyé be az „a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer mû kö dé -
sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 35.  § (2)–(4) és (7)–(10) be -
kez dé sé ben, 45.  § (1) be kez dé sé ben, 55.  § (5) be kez dé sé -
ben az „Az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont”
szö veg ré szek he lyé be az „A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós
rend szer mû kö dé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 35.  § (7) be -
kez dé sé ben a „Köz ok ta tá si In for má ci ós Köz pont” szö veg -
rész he lyé be a „köz ok ta tás in for má ci ós rend szer e” szö veg, 
46.  § (7) be kez dés e) pont já ban, 75.  § (2) be kez dé sé ben,
82.  § (1) be kez dés d) pont já ban, 103.  § (1) be kez dés
a) pont ad) al pont já ban az „Ok ta tás ügyi Köz ve tí tõi Szol -
gá la tot” szö veg rész he lyé be az „ok ta tás ügyi köz ve tí tõi
szol gá la tot” szö veg, 103.  § (1) be kez dés ac) al pont já ban
az „az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pon tot”
szö veg rész he lyé be az „a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend -
szer mû kö dé sé ért fe le lõs szer vet” szö veg, a „Ma gyar Ek -
vi va len cia és In for má ci ós Köz pon tot” szö veg rész he lyé be
a „kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé ért fe -
le lõs szer vet” szö veg, 104.  § (3) be kez dé sé ben az „Ok ta -
tás ügyi Köz ve tí tõi Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „ok -
ta tás ügyi köz ve tí tõi szol gá lat” szö veg, 106.  § (7) be kez dé -
sé ben, 116.  § (2) be kez dé sé ben a „Ma gyar Ek vi va len cia és 
In for má ci ós Köz pont” szö veg ré szek he lyé be a „kül föl di
bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé ért fe le lõs szerv”
szö veg, 107.  §-át meg elõ zõ „Re giszt rá ci ós köz pont” al cím 
he lyé be az „A re giszt rá ci ós köz pont” al cím, 153.  § (1) be -
kez dés 18. pont já ban az „a re giszt rá ci ós köz pont lé te sí té -
sét” szö veg rész he lyé be az „a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv vagy szer vek el já rá sát” szö -
veg, 160.  § (3) be kez dé sé ben, 2. szá mú mel lék let „Az al -
kal ma zot tak ada tai” al cím 3. pont já ban az „az Or szá gos
Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont nak” szö veg rész he lyé -
be az „a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer mû kö dé sé ért
fe le lõs szerv nek” szö veg lép.

113.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fel sõ -
ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 35.  § (1) be -
kez dés har ma dik mon da ta, 107.  § (1) és (7) be kez dé se,
107.  § (2) be kez dé sé ben az „ , és hoz el sõ fo kú ha tá ro za tot” 
szö veg rész, 141.  § (10) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl
 szóló 2001. évi C. tör vény mó do sí tá sa

114.  § A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré -
sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény 67.  § (1) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a kül föl di bi -
zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé ért fe le lõs szer vet
ren de let ben ki je löl je.”

115.  § A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré -
sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény 1.  § (1) be kez dé sé ben a
„4.  § sze rin ti ha tó sá gok ra” szö veg rész he lyé be a „4.  § sze -
rin ti el já ró ha tó ság ra” szö veg, 3.  § (1) be kez dé sé ben az „az 
el já ró ha tó ság” szö veg ré szek he lyé be az „a 4.  § sze rin ti el -
já ró ha tó ság” szö veg, 4.  § (1) be kez dé sé ben az „az Ok ta tá -
si Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „a kül föl di bi zo -
nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé ért fe le lõs ha tó ság”
szö veg, 4.  § (8) be kez dé sé ben az „az (1)–(7) be kez dés ben
meg ha tá ro zott mi nisz té rium, az ál ta la ki je lölt ha tó ság
vagy ok ta tá si in téz mény” szö veg rész he lyé be az „a kül föl -
di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé ért fe le lõs ha tó -
ság és a 4.  § (2)–(3), valamint (6)–(7) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ok ta tá si in téz mény” szö veg, 5.  § (2) be kez dé sé -
ben az „az Ok ta tá si Mi nisz té ri u mot” szö veg rész he lyé be
az „a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé ért
fe le lõs ha tó sá got” szö veg, 5.  § (4) be kez dé sé ben az „az
Ok ta tá si Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „a kül föl di
bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé ért fe le lõs ha tó -
ság” szö veg, 11.  § (1) be kez dé sé ben a „Ha az el já ró ha tó -
ság ok ta tá si in téz mény,” szö veg rész he lyé be az „Ok ta tá si
in téz mény el já rá sa ese tén” szö veg, az „az ok ta tá si mi nisz -
ter hez, más eset ben az el já ró ha tó sá got irá nyí tó mi nisz ter -
hez” szö veg rész he lyé be az „a kül föl di bi zo nyít vá nyok és
ok le ve lek el is me ré sé ért fe le lõs ha tó ság hoz” szö veg, 11.  §
(2) be kez dé sé ben az „az el já ró ha tó ság köz ok ta tá si in téz -
mény” szö veg rész he lyé be a „köz ok ta tá si in téz mény jár
el” szö veg, 14.  § (5) be kez dé sé ben az „ok ta tá si mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 56.  § (5) be kez dé sé ben az „ille té kes” szö veg rész he -
lyé be az „el já ró” szö veg, 58.  § (3) be kez dé sé ben, 59/A.  §
(3) be kez dé sé ben a „sze rint ille té kes” szö veg rész he lyé be
a „sze rin ti” szö veg, 61.  § (1) be kez dé sé ben az „az Ok ta tá si 
Mi nisz té ri um tól” szö veg rész he lyé be az „a kül föl di bi zo -
nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé ért fe le lõs ha tó ság tól”
szö veg, 66.  § (2) be kez dé sé ben a „ma gyar ille té kes” szö -
veg rész he lyé be az „a ha tás kör rel ren del ke zõ ma gyar”
szö veg, 67.  § (2) és (5) be kez dé sé ben az „ok ta tá si mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 67.  § (3) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 67.  § (4) be kez dés a) pont já ban az „a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az ál lat egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 67.  § (4) be kez dés b) pont já ban az „a bel ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 67.  § (5) be kez dé sé ben az „a 4.  § (5) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott mi nisz té riu mok” szö veg rész he lyé be
az „az érin tett mi nisz te rek” szö veg, a „fe le lõs mi nisz té riu -
mok” szö veg rész he lyé be a „fe le lõs mi nisz te rek” szö veg, a 
„mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg,
az „Ok ta tá si Mi nisz té ri um nál” szö veg rész he lyé be az „ok -
ta tá sért fe le lõs mi nisz ter nél” szö veg lép.

116.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé -
rõl  szóló 2001. évi C. tör vény 4.  § (4)–(5) be kez dé se, 5.  §
(5)–(6) be kez dé se, 11.  § (3) be kez dé se.
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XVII. Fejezet

KERESKEDELMI IGAZGATÁS

117.  § (1) A táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi
XVIII. tör vény 22.  § (6) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az elõ mun ká la ti jo got a mû sza ki biz ton sá gi szerv
en ge dé lye zi. Az el já rás rész le tes sza bá lya it a Kor mány
ren de let ben ha tá roz za meg.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör vény

5.  § (1) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter fel ügye le te alatt álló  Magyar Ke res ke del mi En ge dé lye -
zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz rak tá ro zás-fel -
ügye let” szö veg, 9.  § (1) be kez dé sé ben az „az 5.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott szerv” szö veg rész he lyé be az
„a fel ügye let” szö veg, 12.  § (3) be kez dé sé ben az „az Ál la -
mi Pénz- és Tõ ke pi a ci Fel ügye let” szö veg rész he lyé be az
„a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te” szö veg,

b) a véd je gyek és a föld raj zi áru jel zõk ol tal má ról  szóló
1997. évi XI. tör vény 116/A.  § (2) be kez dé sé ben az „A be -
je len tés hez csa tol ni kell a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „Szak ha tó ság 
köz re mû kö dé se ese tén a be je len tés hez csa tol ni kell a köz -
re mû kö dõ szak ha tó ság” szö veg, 116/A.  § (9) be kez dé sé -
ben az „A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té -
rium” szö veg rész he lyé be a „Szak ha tó ság köz re mû kö dé se
ese tén a szak ha tó ság” szö veg,

c) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve -
ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény 30.  § (1) be kez dé sé ben a „ Magyar Mû sza ki Biz ton -
sá gi Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „mû sza ki biz ton sá gi
szerv” szö veg,

d) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
22.  § (3) be kez dé sé ben a „te rü le ti mû sza ki biz ton sá gi fel -
ügye let tõl” szö veg rész he lyé be a „mû sza ki biz ton sá gi
szerv tõl” szö veg, 26.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „szak -
ha tó sá gi hoz zá já ru lás” szö veg rész he lyé be a „– szak ha tó -
ság köz re mû kö dé si kö te le zett sé ge ese tén – szak ha tó sá gi
hoz zá já ru lás” szö veg,

e) az euró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes
tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, valamint egyes tör vényi ren del ke zé sek 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény 140.  §
(2) be kez dé sé ben az „or szá gos ha tás kör rel a  Magyar Ke -
res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal (a továb biak ban: Hi va -
tal)” szö veg rész he lyé be az „a kül ke res ke del mi ál lam igaz -
ga tá si szerv” szö veg, 140.  § (3) be kez dé sé ben a „Hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „kül ke res ke del mi ál lam igaz ga tá si
szerv” szö veg,

f) a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény 
23.  § (2) be kez dé sé ben a „fel ügye lõ ség en ge dé lye zi,
amely nek ha tá ro za ta ellen az MMBH-hoz le het jog or vos -
lat tal élni” szö veg rész he lyé be a „mû sza ki biz ton sá gi
szerv en ge dé lye zi” szö veg, 58.  § (4) be kez dé sé ben az „az
in gat lan fek vé se sze rint ille té kes fel ügye lõ ség tõl” szö veg -

rész he lyé be az „a mû sza ki biz ton sá gi szerv tõl” szö veg,
58.  § (4) be kez dé sé ben a „fel ügye lõ ség” szö veg ré szek he -
lyé be a „mû sza ki biz ton sá gi szerv” szö veg,

g) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXIX. tör vény 61.  §
(2) be kez dé sé ben a „szék he lye sze rint ille té kes te rü le ti
mû sza ki biz ton sá gi fel ügye lõ ség tõl (a to váb bi ak ban: fel -
ügye lõ ség)” szö veg rész he lyé be a „mû sza ki biz ton sá gi
szerv tõl” szö veg, 61.  § (2)–(3) be kez dé sé ben a „fel ügye lõ -
ség” szö veg ré szek he lyé be a „mû sza ki biz ton sá gi szerv”
szö veg,

h) a ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sá nak és a ha di tech -
ni kai szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló
2005. évi CIX. tör vény 2.  § (4) be kez dé sé ben az „– a Ha di -
tech ni kai Ipar i Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott ság) ja -
vas la ta alap ján – a  Magyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal)” szö veg rész he lyé be az
„– a ha di tech ni kai ipar i bi zott ság ja vas la ta alap ján – a ha -
di ipa ri gyár tás- és szol gál ta tás fel ügye let” szö veg, 4.  §
c) pont já ban, 6.  § (1) és (4) be kez dé sé ben, 7.  § (1)–(2) be -
kez dé sé ben a „Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „ha di ipa ri
gyár tás- és szol gál ta tás fel ügye let” szö veg, 6.  § (3) be kez -
dé sé ben a „Hi va tal mun ka tár sai, valamint a Bi zott ság tag -
jai” szö veg rész he lyé be a „ha di ipa ri gyár tás- és szol gál ta -
tás fel ügye let mun ka tár sai, valamint a bi zott ság” szö veg,
9.  § (3) be kez dé sé ben a „Hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be a 
„ha di ipa ri gyár tás- és szol gál ta tás fel ügye let hez” szö veg,

i) a ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör vény
3.  § (5) be kez dé sé ben az „ide ért ve” szö veg rész he lyé be a
„– szak ha tó ság köz re mû kö dé se ese tén ide ért ve” szö veg,
3.  § (5) be kez dés elsõ mon da tá ban az „az üz let he lye sze -
rint ille té kes te le pü lé si (Bu da pes ten a ke rü le ti) ön kor -
mány zat jegy zõ je (a továb biak ban: jegy zõ)” szö veg rész
he lyé be az „a ke res ke del mi ha tó ság” szö veg, 3.  § (5) be -
kez dés má so dik mon da tá ban, 3.  § (6) és (8) be kez dé sé ben,
6.  § (5)–(6) be kez dé sé ben, 9.  § (1) be kez dé sé ben, 9.  §
(4) be kez dés a) pont já ban a „jegy zõ” szö veg rész he lyé be a 
„ke res ke del mi ha tó ság” szö veg, 3.  § (6) be kez dé sé ben az
„Amennyi ben a” szö veg rész he lyé be a „Szak ha tó ság köz -
re mû kö dé se ese tén, amennyi ben a” szö veg, 6.  § (2) be kez -
dés a) pont já ban a „jegy zõ nek” szö veg rész he lyé be a „ke -
res ke del mi ha tó ság nak” szö veg,

j) a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 76.  §-ában a „Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té rium En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va ta la”
szö veg rész he lyé be a „kül ke res ke del mi ál lam igaz ga tá si
szerv” szö veg
lép.

118.  § (1) A köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi
XLVIII. tör vény VI. Fe je ze te az „Át me ne ti sza bá lyok” al -
cí met meg elõ zõ en a kö vet ke zõ 43/A.  §-sal és az azt meg -
elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„Felhatalmazó rendelkezések

43/A.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let -
ben je löl je ki a köz rak tá ro zás-fel ügye le tet vagy fel ügye le -
te ket.”
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(2) Az euró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes
tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, valamint egyes tör vényi ren del ke zé sek 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény 140.  §-a
az aláb bi új (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
je löl je ki a kül ke res ke del mi ál lam igaz ga tá si szer vet vagy
szer ve ket.”

(3) A ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sá nak és a ha di tech -
ni kai szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló
2005. évi CIX. tör vény 10.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
a) je löl je ki a ha di ipa ri gyár tás- és szol gál ta tás fel ügye -

le tet vagy -fel ügye le te ket,
b) ál la pít sa meg a ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sa és a

ha di tech ni kai szol gál ta tá sok nyúj tá sa en ge dé lye zé sé nek
rész le tes sza bá lya it.”

(4) A táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény 60.  § (1) be kez dé se az aláb bi j) és k) pon tok kal egé -
szül ki:

[A kor mány ren de let ben ál la pít ja meg:]
„j) az elõ mun ká la ti jog en ge dé lye zé sé nek rész le tes sza -

bá lya it,
k) a mû sza ki biz ton sá gi szerv vagy szer vek ki je lö lé -

sét.”

(5) A ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör vény
12.  § (1) be kez dé se az aláb bi l) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy:]
„l) a ke res ke del mi ha tó ság vagy ha tó sá gok ki je lö lé sét”

[ren de let ben ál la pít sa meg.]

119.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti

a) a köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör vény
44.  § (2)–(4) be kezd ése,

b) a ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sá nak és a ha di tech -
ni kai szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló
2005. évi CIX. tör vény 2.  § (6) be kez dé se, 9.  § (1) be kez -
dé se,

c) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
5.  § h) pont ja, 110.  § (1) be kez dé se.

XVIII. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÁS

120.  § (1) Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény az aláb bi új 124/A.  §-sal egé szül ki:

„124/A.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy
a) a kincs tárt,
b) a bel sõ el len õr zé si szer vet vagy szer ve ket,
c) a kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szer vet vagy

szer ve ket
ren de let ben je löl je ki.”

(2) Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té -
ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény mel lék le te a
„Vil la mos ener gia-ipa ri Ku ta tó In té zet Rt.” sort megelõ -
zõen a kö vet ke zõ sor ral egé szül ki:

„Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: ener gia po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter”

(3) Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té -
ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény mel lék le te a
„ Magyar Fej lesz té si Bank Rt.” sort meg elõ zõ en a kö vet ke -
zõ sor ral egé szül ki:

„Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: gaz da ság po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”

(4) Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té -
ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény mel lék le te az
„Észak-du nán tú li Gáz szol gál ta tó Rt.” sort meg elõ zõ en a
kö vet ke zõ sor ral egé szül ki:

„Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: ener gia po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter”

(5) Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té -
ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény mel lék le te a
„ Magyar Be fek te té si és Ke res ke de lem fej lesz té si Kht.”
sort meg elõ zõ en a kö vet ke zõ sor ral egé szül ki:

„Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: gaz da ság po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”

(6) Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té -
ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény mel lék le te a
„MAVIR  Magyar Vil la mos ener gia-ipa ri Rend szer irá nyí tó 
Rt.” sort meg elõ zõ en a kö vet ke zõ sor ral egé szül ki:

„Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: ener gia po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter”

121.  § (1) Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va -
gyon ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény mel -
lék le te a „ Magyar Táv köz lé si Rt.” sort meg elõ zõ en a kö -
vet ke zõ sor ral egé szül ki:

„Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: elekt ro ni kus
hír köz lé sért fe le lõs mi nisz ter”

(2) Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té -
ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény mel lék le te a
„Du na men ti Re gi o ná lis Víz mû Rt.” sort meg elõ zõ en a kö -
vet ke zõ sor ral egé szül ki:

„Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: víz gaz dál ko -
dá sért fe le lõs mi nisz ter”

(3) Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té -
ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény mel lék le te az
„Épí tés ügyi Mi nõ ség el len õr zõ In no vá ci ós Kht.” sort meg -
elõ zõ en a kö vet ke zõ sor ral egé szül ki:

„Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: épí tés ügyért
fe le lõs mi nisz ter”

(4) Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té -
ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény mel lék le te a
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„Sport lé te sít mé nyek Vál la lat Rt.” sort meg elõ zõ en a kö -
vet ke zõ sor ral egé szül ki:

„Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: sportpoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter”

A Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szerv

122.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról

 szóló 1996. évi CXII. tör vény 49.  § (3) be kez dés g) pont já -
ban, 51.  § (2) be kez dés a) pont já ban a „Kor mány za ti El -
len õr zé si Hi va tal lal” szö veg ré szek he lyé be a „Kor mány
ál tal ki je lölt bel sõ el len õr zé si szerv vel” szö veg,

b) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény 368.  §
(3) be kez dés g) pont já ban, 370.  § (2) be kez dés a) pont já -
ban a „Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal lal” szö veg ré szek
he lyé be a „Kor mány ál tal ki je lölt bel sõ el len õr zé si szerv -
vel” szö veg,

c) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény 163.  § (1) be kez dés f) pont já ban a
„Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal lal” szö veg rész he lyé be
a „Kor mány ál tal ki je lölt bel sõ el len õr zé si szerv vel” szö -
veg,

d) a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 16.  § (4) be kez dés e) pont já ban a „Kor -
mány za ti El len õr zé si Hi va talt” szö veg rész he lyé be a
„Kor mány ál tal ki je lölt bel sõ el len õr zé si szer vet” szö veg,

e) a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény 327.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „Kor mány za ti
Ellen õrzési Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál tal
ki je lölt bel sõ el len õr zé si szerv” szö veg, 334.  § (3) be kez -
dé sé ben a „Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal nak” szö veg -
rész he lyé be a „Kor mány ál tal ki je lölt bel sõ el len õr zé si
szerv nek” szö veg,

f) az euró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes
tör vény mó do sí tá sok ról, tör vényi ren del ke zé sek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, valamint egyes tör vényi ren del ke zé sek 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény 140.  §
(3) be kez dés e) pont já ban a „Kor mány za ti El len õr zé si Hi -
va tal nak” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál tal ki je lölt
bel sõ el len õr zé si szerv nek” szö veg
lép.

123.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál -
lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
121/A.  § (10) be kez dé sé ben a „(Kor mány za ti El len õr zé si
Hi va tal)” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

A kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv

124.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló

1991. évi XLIX. tör vény 61.  § (6) be kez dé sé ben a „Kincs -

tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság nak” szö veg ré szek he lyé be a
„kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv nek” szö veg,

b) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 86/I.  § (2) be kez dé sé ben a „Kincs tá ri Va gyo ni Igaz -
ga tó ság (a továb biak ban: KVI)” szö veg rész he lyé be a
„kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg,
86/I.  § (2) be kez dés má so dik mon da tá ban és (5) be kez dé -
sé ben, 108.  § (1) be kez dés c) pont já ban, 109.  §-ában,
109/C.  § (1), (3)–(5) és (7) be kez dé sé ben, 109/D.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben, 109/F.  § (2) be kez dés a), b) és e) pont já -
ban, valamint (3), (6) és (7) be kez dé sé ben, 109/G.  § (1) és
(2), valamint (6) és (8) be kez dé sé ben, 109/H.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben, 109/J.  § (1) be kez dé sé ben, 109/K.  § (1)
és (2), (4) és (5), valamint (7)–(9) be kez dé sé ben a „KVI”
szö veg ré szek he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le -
lõs szerv” szö veg, 88/B.  § (1) be kez dé sé ben a „Kincs tá ri
Va gyo ni Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va -
gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 109/C.  § (6) be -
kez dé sé ben, 109/G.  § (8) be kez dé sé ben, 109/K.  § (5) be -
kez dé sé ben a „KVI-nek” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri
va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv nek” szö veg, 109/G.  §
(1) be kez dé sé ben, 109/K.  § (7) be kez dé sé ben a „KVI-vel”
szö veg ré szek he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le -
lõs szerv vel” szö veg, 109/K.  § (14) be kez dé sé ben a
„KVI-t” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon kezelé -
séért fe le lõs szer vet” szö veg,

c) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény 163.  § (1) be kez dé sé ben a „Kincs tá ri Va gyo ni Igaz -
ga tó sá got” szö veg ré szek he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke -
ze lé sé ért fe le lõs szer vet” szö veg,

d) az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té -
ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény 69/A.  §
(4) be kez dé sé ben a „Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság
(a továb biak ban: KVI)” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri
va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, a „KVI” szö veg -
rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv”
szö veg,

e) az egyes sport cé lú in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek
ren de zé sé rõl  szóló 1996. évi LXV. tör vény 1.  § a) pont já -
ban a „Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (a továb biak ban:
KVI)” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért
fe le lõs szerv” szö veg, 3.  § (3) és (4) be kez dé sé ben,
6.  §-ában, 7.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 8.  § (1) be kez dé sé -
ben, 10.  § (1) be kez dé sé ben a „KVI” szö veg rész he lyé be a
„kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 5.  §
(1) be kez dés a) pont já ban a „KVI-vel” szö veg rész he lyé be 
a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv vel” szö veg,
7.  § (1) be kez dé sé ben a „KVI-nél” szö veg rész he lyé be a
„kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv nél” szö veg,
7/A.  § (2) be kez dé sé ben a „Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó -
ság gal” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon kezelé -
séért fe le lõs szerv vel” szö veg,

f) az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény mó do -
sí tá sá ról, valamint a hi te les tu laj do ni lap-má so lat igaz ga tá -
si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló 1996. évi LXXXV. tör vény
30.  § (2) be kez dé sé ben a „Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó sá -
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got” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért
fe le lõs szer vet” szö veg,

g) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény 2.  § (2) be kez dés d) pont já -
ban a „Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság ra” szö veg rész he -
lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv re” szö -
veg, 51.  § (2) be kez dés j) pont já ban a „Kincs tá ri Va gyo ni
Igaz ga tó ság gal” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon
ke ze lé sé ért fe le lõs szerv vel” szö veg,

h) a tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal hasz nált ál lam i tu laj -
do nú in gat la nok jogi hely ze té nek ren de zé sé rõl  szóló
1997. évi CXLII. tör vény 1.  §-ában a „Kincs tá ri Va gyo ni
Igaz ga tó sá got (a továb biak ban: KVI)” szö veg rész he lyé be 
a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szer vet” szö veg,
5.  § (4) be kez dé sé ben, 10.  § (2) be kez dé sé ben a „KVI-vel” 
szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs 
szerv vel” szö veg, 7.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 10.  §
(2) be kez dé sé ben, 13.  § (2) be kez dé sé ben, 15.  § (2) és
(3) be kez dé sé ben, 17.  § (2) be kez dé sé ben, 18.  §
(1)–(4) be kez dé sé ben, 20.  §-ában, 21.  §-ában, 23.  §-ában a 
„KVI” szö veg ré szek he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé -
sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 12.  §-ában, 18.  § (1) be kez dé -
sé ben a „KVI-nek” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va -
gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv nek” szö veg, 13.  § (1) be -
kez dé sé ben, 18.  § (2) be kez dé sé ben a „KVI-hez” szö veg -
rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv -
hez” szö veg,

i) a tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal hasz nált ál lam i tu laj do -
nú in gat la nok jogi hely ze té nek ren de zé sé rõl  szóló
1997. évi CXLII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi
CVII. tör vény 8.  § (1), (2), (4) és (5) be kez dé sé ben,
9.  §-ában a „KVI” szö veg ré szek he lyé be a „kincs tá ri va -
gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 8.  § (1) és (2) be -
kez dé sé ben a „KVI-hez” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri
va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv hez” szö veg,

j) az ál lam i tu laj don ban lévõ in gat la nok pár tok ál tal
tör té nõ hasz ná la tá ról  szóló 2000. évi XCIV. tör vény 1.  §
(1) be kez dé sé ben a „Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság
(a továb biak ban: KVI)” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri
va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 2.  § (1) és
(3) be kez dé sé ben, 4.  § (2) be kez dé sé ben, 6.  §-ában, 7.  §
(1) be kez dé sé ben, 8.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 9.  § (1) be -
kez dé sé ben, 11.  § (1) be kez dés e) pont já ban, 12.  § (1) és
(3) be kez dé sé ben, 13.  § (2) és (3) be kez dé sé ben a „KVI”
szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs 
szerv” szö veg, 8.  § (1) be kez dé sé ben, 9.  § (2) be kez dé sé -
ben a „KVI-nek” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon
ke ze lé sé ért fe le lõs szerv nek” szö veg, 12.  § (2) be kez dé sé -
ben a „KVI-tõl” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon
ke ze lé sé ért fe le lõs szerv tõl” szö veg,

k) az ál lam tu laj do ná ban és pár tok hasz ná la tá ban álló
in gat la nok hasz no sí tá sá nak ren de zé sé rõl  szóló 2000. évi
XCV. tör vény 2.  § (1) be kez dé sé ben a „Kincs tá ri Va gyo ni
Igaz ga tó ság (a továb biak ban: KVI)” szö veg rész he lyé be a
„kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 3.  §
(1) és (2), valamint (4) és (6) be kez dé sé ben a „KVI” szö -

veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs
szerv” szö veg,

l) a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si
Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si
Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény 
16.  § (9) be kez dé sé ben a „Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó sá -
got” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért
fe le lõs szer vet” szö veg,

m) a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi
LXIV. tör vény 81.  §-ában a „Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó -
ság” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért
fe le lõs szerv” szö veg, valamint a „KVI” szö veg rész he lyé -
be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg,

n) a  Magyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény 3.  § (4) be kez dés a) pont já ban a
„Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság gal (a továb biak ban:
KVI)” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért
fe le lõs szerv vel” szö veg, 3.  § (5)–(7) be kez dé sé ben, 7.  §
(5) be kez dé sé ben a „KVI” szö veg ré szek he lyé be a „kincs -
tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 6.  § (2) be -
kez dé sé ben a „Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság” szö veg -
rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv”
szö veg,

o) a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 64.  § (1) be kez -
dé sé ben a „Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság gal” szö veg rész 
he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv vel”
szö veg,

p) a Ti sza-völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö ve lé sét,
valamint az érin tett tér ség te rü let- és vi dék fej lesz té sét
szol gá ló prog ram (a Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se)
köz ér de kû sé gé rõl és meg va ló sí tá sá ról  szóló 2004. évi
LXVII. tör vény 10.  § (2) be kez dé sé ben a „Kincs tá ri Va -
gyo ni Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va -
gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg,

q) a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi
CLXXXIII. tör vény 26.  §-ában a „Kincs tá ri Va gyo ni Igaz -
ga tó ság gal” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze -
lé sé ért fe le lõs szerv vel” szö veg
lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal hasz nált ál lam i tu laj -

do nú in gat la nok jogi hely ze té nek ren de zé sé rõl  szóló
1997. évi CXLII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi
CVII. tör vény 8.  § (7) be kez dé se és 11.  §-a,

b) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXIX. tör vény 64.  § (5) és 
(6) be kez dé se
ha tá lyát vesz ti.

Kincstár

125.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Nem zet kö zi Új já épí té si és Fej lesz té si Bank alap -

ok má nyá nak ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 15. tör -
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vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „ Magyar
Állam kincstár Rész vény tár sa ság (a to váb bi ak ban: Kincs -
tár)” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg, 3.  § (3) be -
kez dé sé ben a „Kincs tár” szö veg rész he lyé be a „kincs tár”
szö veg,

b) a Nem zet kö zi Fej lesz té si Tár su lás alap ok má nyá nak
ki hir de té sé rõl  szóló 1985. évi 19. tör vényerejû ren de let
3.  § (2) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tár Rész vény -
tár sa ság (a továb biak ban: Kincs tár)” szö veg rész he lyé be a
„kincs tár” szö veg, 3.  § (3) be kez dé sé ben a „Kincs tár” szö -
veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg,

c) a Nem zet kö zi Pénz ügyi Tár sa ság alap ok má nyá nak
ki hir de té sé rõl  szóló 1985. évi 20. tör vényerejû ren de let
4.  § (2) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tár Rész vény -
tár sa ság” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg,

d) a Nem zet kö zi Be ru há zás biz to sí tá si Ügy nök ség lét -
re ho zá sá ról  szóló, Szö ul ban, 1985. ok tó ber 11-én kelt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1989. évi 7. tör vényerejû
ren de let 3.  § (3) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tár
Rész vény tár sa ság” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö -
veg,

e) a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény 64/C.  § (2) be kez dé sé ben az „az Ál lam ház -
tar tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a kincs tár” szö veg, 
92.  § (2) be kez dé sé ben a „Kincs tár” szö veg rész he lyé be a
„kincs tár” szö veg,

f) az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 73.  §
(2) és (12) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tár” szö -
veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg,

g) az Euró pai Új já épí té si és Fej lesz té si Bank lét re ho zá -
sá ról  szóló meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1991. évi
LV. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs -
tár Rész vény tár sa ság (a to váb bi ak ban: Kincs tár)” szö veg -
rész he lyé be a „kincs tár” szö veg, 3.  § (3) be kez dé sé ben a
„Kincs tár” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg,

h) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 49/I.  § (10) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál -
lam kincs tárt” szö veg rész he lyé be a „kincs tárt” szö veg,

i) az éle tük tõl és sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog ta -
la nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXII. tör vény 20/A.  § (2) be kez dé sé ben a „ Magyar
Állam kincstárral” szö veg rész he lyé be a „kincs tár ral”
 szöveg,

j) a köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény 78/A.  § (10) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs -
tárt” szö veg rész he lyé be a „kincs tárt” szö veg,

k) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 18/A.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „ Magyar Ál lam -
kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár)” szö veg rész he lyé be a
„kincs tár” szö veg, 18/B.  § (1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé -
ben, valamint p) pont já ban, 18/B.  § (2), (3), (6)–(8) be kez -
dé sé ben, 18/C.  § (3)–(4), (7)–(8), (10), (12)–(13) és
(16) be kez dé sé ben, 18/E.  §-ában, 62.  § (4) be kez dé sé ben,
63.  § (3)–(8) be kez dé sé ben, 64/A.  § (6) be kez dés b) pont -
já ban, 64/D.  § (1), (10) és (11) be kez dé sé ben, 93.  § (2) be -
kez dé sé ben, 100.  § (1) be kez dé sé ben, 101.  § (8) és (9) be -

kez dé sé ben, 102.  § (4), (8)–(10) és (12) be kez dé sé ben,
103.  § (1) be kez dé sé ben, 108/A.  § (2) és (4) be kez dé sé ben, 
113/A.  § (4) be kez dé sé ben, 122.  § (1) be kez dés a) pont já -
ban, 123/A.  § (7) be kez dé sé ben, 124.  § (2) be kez dés p) és
s) pont já ban, 124.  § (4) be kez dés c) pont já ban a „Kincs tár” 
szö veg ré szek he lyé be a „kincs tár” szö veg, 18/B.  § (1) be -
kez dés r) pont já ban, 86/I.  § (2) be kez dé sé ben, 123/A.  §
(8) be kez dé sé ben a „Kincs tár nál” szö veg rész he lyé be a
„kincs tár nál” szö veg, 18/B.  § (6) be kez dé sé ben a „Kincs -
tár hoz” szö veg rész he lyé be a „kincs tár hoz” szö veg,
18/C.  § (6), (10) és (16) be kez dé sé ben a „Kincs tár ban”
szö veg ré szek he lyé be a „kincs tár ban” szö veg, 18/C.  §
(15) be kez dé sé ben, 119.  § (5) be kez dé sé ben a „Kincs tár -
nak” szö veg rész he lyé be a „kincs tár nak” szö veg,
18/E.  §-ában a „Kincs tár ral” szö veg rész he lyé be a „kincs -
tár ral” szö veg, 24.  § (6) be kez dé sé ben, 48.  § j) pont já ban,
102.  § (5) be kez dé sé ben a „Kincs tárt” szö veg rész he lyé be
a „kincs tárt” szö veg, 63.  § (4) be kez dé sé ben, 64.  §
(4)–(5) be kez dé sé ben, 64/A.  § (8) be kez dé sé ben, 64/B.  §
(4) be kez dé sé ben, 64/D.  § (1)–(2) és (5)–(6) be kez dé sé ben 
az „az Igaz ga tó ság” szö veg ré szek he lyé be az „a kincs tár”
szö veg, 64.  § (1) be kez dé sé ben a „he lyi ön kor mány zat
szék he lye sze rint ille té kes Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé -
be a „kincs tár” szö veg, 64.  § (1) be kez dé sé ben, 101.  §
(2) be kez dé sé ben az „az Igaz ga tó sá gok” szö veg rész he -
lyé be az „a kincs tár” szö veg, 64/A.  § (1) be kez dé sé ben,
64/B.  § (4) be kez dé sé ben, 64/D.  § (8) be kez dé sé ben az
„Az Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be az „A kincs tár” szö -
veg, 64/A.  § (5) be kez dé sé ben az „Igaz ga tó ság hoz” szö -
veg rész he lyé be a „kincs tár hoz” szö veg, 64/D.  § (4) be -
kez dé sé ben az „elsõ fo kon a he lyi ön kor mány zat szék he -
lye sze rint ille té kes Igaz ga tó ság, má sod fo kon a Kincs tár”
szö veg rész he lyé be az „a kincs tár” szö veg, 64/D.  §
(10) be kez dé sé ben az „az Igaz ga tó sá got” szö veg rész he -
lyé be az „a kincs tárt” szö veg, 102.  § (10) be kez dé sé ben a
„Kincs tár ba” szö veg rész he lyé be a „kincs tár ba” szö veg,

l) a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i ról és azok
1993. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1992. évi LXXXIV. tör -
vény 4.  § (3) be kez dés c) pont 2. al pont já ban, 5.  § (3) be -
kez dés c) pont 4. al pont já ban, 11/A.  § (1) be kez dé sé ben a
„ Magyar Ál lam kincs tár” szö veg rész he lyé be a „kincs tár”
szö veg, 11/A.  § (1) be kez dé sé ben a „Kincs tár” szö veg rész
he lyé be a „kincs tár” szö veg,

m) a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si
rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény 13.  §-ában
a „TÁKISZ” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg,
13/A.  §-ában a „ Magyar Ál lam kincs tár Me gyei Te rü le ti
Igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg,
14.  § (6) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tár Te rü le ti
Igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg,
17.  § (2) be kez dé sé ben, 21/F.  § (10) be kez dés b) pont já ban 
a „Kincs tár ral” szö veg rész he lyé be a „kincs tár ral” szö veg,
17.  § (3) be kez dé sé ben a „Kincs tár tól” szö veg rész he lyé be 
a „kincs tár tól” szö veg, 17.  § (4) be kez dé sé ben, 21/F.  §
(10) be kez dés a) és c) pont já ban a „Kincs tár” szö veg rész
he lyé be a „kincs tár” szö veg,
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n) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
95/A.  § (6) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tár Te rü -
le ti Igaz ga tó sá gá nál” szö veg rész he lyé be a „kincs tár nál”
szö veg,

o) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi
adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény 50/C.  §
(12) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tárt” szö veg rész
he lyé be a „kincs tárt” szö veg,

p) az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té -
ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény 24/A.  §
(1) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tár nál” szö veg -
rész he lyé be a „kincs tár nál” szö veg,

q) a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter -
mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény 3.  § (7) be kez dé sé ben, 4.  § (4) be kez dé sé ben
és 20.  § a) pont já ban a „ Magyar Ál lam kincs tár” szö veg ré -
szek he lyé be a „kincs tár” szö veg,

r) a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör -
vény 32.  § (1) be kez dé sé ben és 77.  § (5) be kez dé sé ben a
„ Magyar Ál lam kincs tár” szö veg rész he lyé be a „kincs tár”
szö veg,

s) a sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si mó -
dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi 
XX. tör vény 20.  § (2) be kez dés g) pont já ban a „ Magyar
Ál lam kincs tár (a to váb bi ak ban: Kincs tár)” szö veg rész he -
lyé be a „kincs tár” szö veg, 23.  § h) pont já ban, 24.  § k) pont -
já ban a „Kincs tár” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö -
veg, 23.  § i) pont já ban a „Te rü le ti Ál lam ház tar tá si Hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg,

t) a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény 10/A.  § (2) be kez dé sé ben a „mû -
kö dé si te rü le te sze rint il le té kes ség gel ren del ke zõ  Magyar
Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be
a „kincs tár” szö veg, 10/D.  § (1) be kez dés b) pont bg) al -
pont já ban a „ Magyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá -
gá nak” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg,

u) a he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sá -
ról  szóló 1996. évi XXV. tör vény 10.  § (4) be kez dés
b) pont já ban a „me gyei te rü le ti ál lam ház tar tá si és köz igaz -
ga tá si in for má ci ós szol gá lat, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Ál -
lam ház tar tá si és Köz igaz ga tá si In for má ci ós Szol gá lat
(a továbbiak ban: TÁKISZ) igaz ga tó ját” szö veg rész he lyé -
be a „kincs tárt” szö veg, 33.  § (2) be kez dé sé ben a
„ TÁKISZ-on” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ron” szö veg,

v) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
115/A.  § (10) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tárt”
szö veg rész he lyé be a „kincs tárt” szö veg,

w) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény 2.  § (2) be kez dés c) pont já ban
a „ Magyar Ál lam kincs tár ra” szö veg rész he lyé be a „kincs tár -
ra” szö veg, 80.  § (1) be kez dés a) pont já ban az „ál lam kincs -
tár ral” szö veg rész he lyé be a „kincs tár ral” szö veg
lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés rõl  szóló 1947. évi

XVIII. tör vény 27. Cik ke 2. pont já ban fog lal tak vég re haj -
tá sá ról  szóló 1997. évi X. tör vény 3.  § (5) be kez dé sé ben a
„ Magyar Ál lam kincs tár ral” szö veg rész he lyé be a „kincs -
tár ral” szö veg, 3.  § (6) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam -
kincs tár” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg,

b) a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló
1997. évi LXVII. tör vény 119/A.  § (10) be kez dé sé ben a
„ Magyar Ál lam kincs tárt” szö veg rész he lyé be a „kincs tárt” 
szö veg,

c) az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 121/A.  § (10) be -
kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tárt” szö veg rész he lyé -
be a „kincs tárt” szö veg,

d) a tár sa da lom biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, valamint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény 4.  § a) pont 6. al pont já ban
a „ Magyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá ga – ide ért ve
a  Magyar Ál lam kincs tár Fõ vá ro si Igaz ga tó sá gát is –” szö -
veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg, a „ Magyar Ál lam -
kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be a
„kincs tár” szö veg,

e) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény 97.  § (7) és (8) be kez dé sé ben a
„ Magyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá ga” szö veg -
rész he lyé be a „kincs tár” szö veg
lép.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló

1997. évi LXXXIII. tör vény 75.  § (1) be kez dé sé ben az „az
igaz ga tó ság nak” szö veg rész he lyé be az „a kincs tár nak”
szö veg, 76.  § (1) be kez dé sé ben az „Igaz ga tó ság hoz ta”
szö veg rész he lyé be a „kincs tár hoz ta” szö veg,

b) az egy há zak hit éle ti és köz cé lú te vé keny sé gé nek
anya gi fel té te le i rõl  szóló 1997. évi CXXIV. tör vény 8.  §
(1) be kez dé sé ben a „te rü le ti ál lam ház tar tá si hi va ta lok”
szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg,

c) a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé -
gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény 23/B.  §
(1) be kez dé sé ben az „elsõ fo kon a  Magyar Ál lam kincs tár -
nak az igény lõ la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té -
kes Te rü le ti Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: Igaz ga tó ság), a 
fõ vá ros ban a  Magyar Ál lam kincs tár Bu da pes ti és Pest Me -
gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: Re gi o ná lis
Igaz ga tó ság)” szö veg rész he lyé be az „a kincs tár” szö veg,
23/B.  § (2) be kez dé sé ben az „elsõ fo kon a Re gi o ná lis Igaz -
ga tó ság” szö veg rész he lyé be az „a kincs tár” szö veg,
23/D.  § (3) be kez dé sé ben az „az Igaz ga tó sá got” szö veg -
rész he lyé be az „a kincs tá rat” szö veg, 23/E.  § (1) és (7) be -
kez dé sé ben az „az Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be az
„a kincs tár” szö veg, 23/F.  § (1) és (2) be kez dé sé ben az „Az 
Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be az „A kincs tár” szö veg,

d) a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény
33.  § (3) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tár nál” szö -
veg rész he lyé be a „kincs tár nál” szö veg,
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e) a  Magyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény 126/A.  § (10) be kez dé sé ben a „Kincs tárt” szö veg rész 
he lyé be a „kincs tárt” szö veg,

f) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény 3.  §
(1) be kez dé sé ben, 87.  § (9) be kez dé sé ben, 395.  § (5) be -
kez dé sé ben a „Kincs tár” szö veg rész he lyé be a „kincs tár”
szö veg, 99.  § (2) be kez dés h) pont já ban, 11. szá mú mel lék -
let „Sze mé lyi fel té te lek” al cím alat ti 5. pont já ban a
„ Magyar Ál lam kincs tár nál” szö veg rész he lyé be a „kincs -
tár nál” szö veg,

g) az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let 2003. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2002. évi LVII. tör vény 6.  §-ában a
„ Magyar Ál lam kincs tár” szö veg rész he lyé be a „kincs tár”
szö veg,

h) a fi ze té si, illetve ér ték pa pír-el szá mo lá si rend sze rek -
ben tör té nõ tel je sí tés vég le ges sé gé rõl  szóló 2003. évi
XXIII. tör vény 2.  § (1) be kez dés f) pont fa) al pont já ban a
„ Magyar Ál lam kincs tár” szö veg rész he lyé be a „kincs tár”
szö veg,

i) a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná -
la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len -
õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIV. tör vény 39.  § (1) be kez dé -
sé ben az „az Ál lam ház tar tá si Hi va tal nál” szö veg rész he -
lyé be az „a kincs tár nál” szö veg,

j) a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló 2003. évi
L. tör vény 2.  § (3) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs -
tár” szö veg ré szek he lyé be a „kincs tár” szö veg,

k) a Wes se lé nyi Mik lós Ár- és Bel víz vé del mi Kár ta la -
ní tá si Alap ról  szóló 2003. évi LVIII. tör vény 9.  § (1) be -
kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tár” szö veg rész he lyé be 
a „kincs tár” szö veg,

l) a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé -
nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény 4.  §
(4) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tár nál (a továb -
biak ban: Kincs tár)” szö veg rész he lyé be a „kincs tár nál”
szö veg, 4.  § (9) be kez dé sé ben, 5.  § (4) be kez dé sé ben, 7.  §
(9) be kez dé sé ben, 17.  § (3) be kez dé sé ben a „Kincs tár nál”
szö veg rész he lyé be a „kincs tár nál” szö veg,

m) a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról  szóló 
2003. évi XC. tör vény 6.  §-ában a „ Magyar Ál lam kincs tár -
nál” szö veg rész he lyé be a „kincs tár nál” szö veg,

n) a fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány za -
tok kö zöt ti for rás meg osz tás ról  szóló 2003. évi CXIV. tör -
vény 6.  § (3) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tár Fõ -
vá ro si Te rü le ti Igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be a
„kincs tár” szö veg,

o) a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény 327.  § (1) be kez dés e) pont já ban a „ Magyar Ál lam -
kincs tár” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg, 393.  §
(2) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tár nál” szö veg -
rész he lyé be a „kincs tár nál” szö veg,

p) a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár -
su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény 1.  § (2) be kez dés
c) pont já ban a „mû kö dé si te rü le te sze rint ille té kességgel

ren del ke zõ  Magyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá ga”
szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg, 12.  § (4) be kez dé -
sé ben a „Kincs tár” szö veg rész he lyé be a „kincs tár”
 szöveg,

q) a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
23.  § (9) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tár meg bí -
zott ját” szö veg rész he lyé be a „kincs tár kép vi se lõ jét” szö -
veg, a „ Magyar Ál lam kincs tár nak” szö veg rész he lyé be a
„kincs tár nak” szö veg, 26.  § (4) be kez dé sé ben a „ Magyar
Ál lam kincs tár” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg,
120.  § (3) be kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tár
(a továb biak ban: Kincs tár)” szö veg rész he lyé be a „kincs -
tár” szö veg, 120.  § (4) be kez dé sé ben a „Kincs tár nál” szö -
veg ré szek he lyé be a „kincs tár nál” szö veg,

r) a fi a ta lok élet kez dé si tá mo ga tá sá ról  szóló 2005. évi
CLXXIV. tör vény 2.  § 4. pont já ban a „ Magyar Ál lam -
kincs tár” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg, 2.  §
6. pont já ban a „ Magyar Ál lam kincs tár ral” szö veg rész he -
lyé be a „kincs tár ral” szö veg,

s) a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a
vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 37.  § (4) be -
kez dé sé ben a „ Magyar Ál lam kincs tár nál” szö veg ré szek
he lyé be a „kincs tár nál” szö veg, 37.  § (4) be kez dé sé ben,
43.  §-ában a „ Magyar Ál lam kincs tár” szö veg rész he lyé be
a „kincs tár” szö veg,

t) az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi LXI. tör vény 240.  § (5) be kez dé sé ben a
„ Magyar Ál lam kincs tár nál meg nyi tott, az Adó- és Pénz -
ügyi El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „kincs tár -
nál meg nyi tott, az ál lam i adó ha tó ság” szö veg
lép.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé -

gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény 23/B.  §
(1) be kez dés har ma dik mon da ta, valamint (2) be kez dés
má so dik mon da ta és (3) be kez dé se,

b) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény 5.  §
(2) be kez dés 1. pont ja,

c) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 18/A.  § (2)–(6) be kez dé se, 48.  § f) és o) pont ja,

d) az adók ra, já ru lé kok ra és egyéb költ ség ve té si be fi ze -
té sek re vo nat ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXIII. tör vény 281.  § (6) be kez dé sé ben a „Te rü -
le ti Ál lam ház tar tá si Köz igaz ga tá si és In for má ci ós Szol gá -
la tot (TÁKISZ) em lít, azon Te rü le ti Ál lam ház tar tá si Hi va -
talt (TÁH), ahol” szö veg rész,

e) a pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2001. évi L. tör vény 77.  § (2), (4) és (5) be kez dé se, 77.  §
(3) be kez dé sé ben az „ , és ezzel egy ide jû leg az Áht.
18/A.  §-a (1) be kez dé se b) pont já nak szö veg e he lyé be
 Magyar Ál lam kincs tár Rt. (a továb biak ban: Kincs tár) szö -
veg rész lép és az Áht. 18/A.  §-ának (2)–(4) be kez dé se ha -
tá lyát vesz ti” szö veg rész,

f) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény, valamint a  Magyar Ál lam kincs tár Rész vény tár sa -
ság ra és az Ál lam ház tar tá si Hi va tal ra vo nat ko zó egyéb

12204 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/154. szám



tör vényi ren del ke zé sek mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi
XXXVII. tör vény 18.  § (2) és (3), valamint (5) és (6) be -
kez dé se,

g) a fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány za -
tok kö zöt ti for rás meg osz tás ról  szóló 2003. évi CXIV. tör -
vény 18.  § (3) be kez dé se,

h) egyes szo ciá lis és egész ség ügyi tár gyú tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXVI. tör vény 94.  § (4) be -
kez dés b) pont bd) al pont ja,

i) a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap jai 1998. évi
költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról  szóló 1999. évi
XCIII. tör vény 9.  §-a,

j) a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap jai 1999. évi
költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról  szóló 2000. évi
CXIX. tör vény 9.  §-a,

k) az egyes szo ciá lis tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2004. évi CXXXVI. tör vény 73.  § (3) be kez dés
f) pont ja,

l) a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap jai 2000. évi
költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról  szóló 2001. évi
LXXXIV. tör vény 25.  § (8) és (10) be kez dé se
ha tá lyát vesz ti.

XIX. Fejezet

MUNKAÜGYI IGAZGATÁS

126.  § (1) 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
12.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az al kal mi
mun ka vál la lói könyv vel kap cso la tos egyes fel ada tok el lá -
tá sá ért fe le lõs ál lam i fog lal koz ta tá si szer vet vagy szer ve -
ket ren de let ben ki je löl je.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -

vény 349.  § (5) be kez dé sé ben az „a me gyei (fõ vá ro si)
mun ka ügyi köz pont” szö veg rész he lyé be az „az ál lam i
fog lal koz ta tá si szerv” szö veg,

b) a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény 5.  § (1) be kez dés b) pont já ban az
„a te rü le ti leg il le té kes mun ka ügyi köz pon to kat” szö veg -
rész he lyé be az „az ál lam i fog lal koz ta tá si szer vet” szö veg,
29.  § c) pont já ban az „a te rü le ti leg ille té kes ál lam i mun ka -
erõ pi a ci szer vet” szö veg rész he lyé be az „az ál lam i fog lal -
koz ta tá si szer vet” szö veg, 29.  § d) pont já ban az „az ille té -
kes kör nye zet vé del mi és mun ka vé del mi fel ügye lõ sé get”
szö veg rész he lyé be az „a kör nye zet vé del mi ha tó sá got és a
mun ka vé del mi ha tó sá got” szö veg,

c) a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény 94/A.  § (3) be kez dé sé ben a „mun ka ügyi
köz pont ille té kességi te rü le tén” szö veg rész he lyé be a
„me gyé ben (a fõ vá ros ban)” szö veg, 94/B.  § (6) be kez dé -
sé ben az „ille té kes mun ka ügyi köz pont nak” szö veg rész

he lyé be az „ál lam i fog lal koz ta tá si szerv nek” szö veg,
94/D.  § (1) be kez dé sé ben az „a mun ka ügyi köz pont nak”
szö veg rész he lyé be az „az ál lam i fog lal koz ta tá si szerv -
nek” szö veg, 94/D.  § (1)–(2) be kez dé sé ben az „érin tett te -
lep hely sze rint ille té kes mun ka ügyi köz pon tot” szö veg -
rész he lyé be az „ál lam i fog lal koz ta tá si szer vet” szö veg,
94/E.  § (1) be kez dé sé ben az „ille té kes mun ka ügyi köz -
pont nak” szö veg rész he lyé be az „ál lam i fog lal koz ta tá si
szerv nek” szö veg, 193/D.  § (1) be kez dé sé ben az „a szék -
he lye sze rint ille té kes mun ka ügyi köz pont (a továb biak -
ban: mun ka ügyi köz pont)” szö veg rész he lyé be az „az ál -
lam i fog lal koz ta tá si szerv” szö veg,

d) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 17/B.  § (3) be kez dé sé ben az „a köz igaz ga -
tá si szerv szék he lye sze rint ille té kes mun ka ügyi köz pon -
tot” szö veg rész he lyé be az „az ál lam i fog lal koz ta tá si szer -
vet” szö veg, az „a mun ka ügyi köz pont tal” szö veg rész he -
lyé be az „az ál lam i fog lal koz ta tá si szerv vel” szö veg,

e) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
88.  § (1) be kez dé sé ben a „mun ka ügyi köz pont” szö veg -
rész he lyé be az „ál lam i fog lal koz ta tá si szerv” szö veg,
90.  § (5) be kez dé sé ben az „a fõ vá ro si, me gyei mun ka ügyi
köz pont tól” szö veg rész he lyé be az „az ál lam i fog lal koz ta -
tá si szerv tõl” szö veg,

f) a Bér ga ran cia Alap ról  szóló 1994. évi LXVI. tör vény 
2.  § (1) be kez dé sé ben az „ille té kes me gyei (fõ vá ro si) mun -
ka ügyi köz pont hoz” szö veg rész he lyé be az „ál lam i fog lal -
koz ta tá si szerv hez” szö veg, 2.  § (3) be kez dé sé ben és 5.  §
(1) be kez dé sé ben az „a mun ka ügyi köz pont” szö veg rész
he lyé be az „az ál lam i fog lal koz ta tá si szerv” szö veg, 2.  §
(4) be kez dé sé ben a „mun ka ügyi köz pont” szö veg rész he -
lyé be az „ál lam i fog lal koz ta tá si szerv” szö veg,
2/B.  §-ában és 4.  § (2) be kez dé sé ben az „A mun ka ügyi
köz pont” szö veg rész he lyé be az „Az ál lam i fog lal koz ta tá -
si szerv” szö veg, 3.  § (1) be kez dé sé ben az „a (2) be kez dés
sze rint illeté kes mun ka ügyi köz pont hoz,” szö veg rész he -
lyé be az „az ál lam i fog lal koz ta tá si szerv hez” szö veg, 9.  §
(2) be kez dé sé ben és 10.  § (2) be kez dé sé ben az „a Fõ vá ro si
Mun ka ügyi Köz pont” szö veg rész he lyé be az „az ál lam i
fog lal koz ta tá si szerv” szö veg, 10.  § (1) be kez dé sé ben az
„A Fõ vá ro si Mun ka ügyi Köz pont” szö veg rész he lyé be az
„Az ál lam i fog lal koz ta tá si szerv” szö veg,

g) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 3.  § 43. pont a) pont já ban az „a me gyei
(fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pont” szö veg rész he lyé be az „az
ál lam i fog lal koz ta tá si szerv” szö veg, 3.  § 43. pont c) pont -
já ban az „a mun ka ügyi köz pont tal” szö veg rész he lyé be az
„az ál lam i fog lal koz ta tá si szerv vel” szö veg,

h) a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 73.  §-ában az „a mun ka ügyi köz pon tok”
szö veg rész he lyé be az „az ál lam i fog lal koz ta tá si szerv”
szö veg,

i) a sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si mó -
dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi 
XX. tör vény 3.  § h) pont já ban az „a me gyei (fõ vá ro si)
mun ka ügyi köz pont, a Fog lal koz ta tá si Hi va tal, az Or szá -
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gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség,
valamint a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz -
té rium” szö veg rész he lyé be az „az ál lam i fog lal koz ta tá si
szerv és a mun ka ügyi ha tó ság” szö veg, 24.  § h) pont já ban
az „a me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pont” szö veg rész
he lyé be az „az ál lam i fog lal koz ta tá si szerv” szö veg,

j) a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló
1996. évi LXXXI. tör vény 7.  § (3) be kez dés a) pont já ban
az „a me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pont” szö veg rész
he lyé be az „az ál lam i fog lal koz ta tá si szerv” szö veg, 7.  §
(3) be kez dés c) pont já ban az „a mun ka ügyi köz pont tal”
szö veg rész he lyé be az „az ál lam i fog lal koz ta tá si szerv vel” 
szö veg,

k) 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 5.  §
(1) be kez dé sé ben a „mun ka vál laló la kó he lye, ille tõ leg tar -
tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes me gyei (fõ vá ro si) mun ka -
ügyi köz pont ki ren delt sé ge” szö veg rész he lyé be az „ál -
lam i fog lal koz ta tá si szerv” szö veg, 5.  § (3) be kez dé sé ben
az „a me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pont ki ren delt sé -
ge” szö veg ré szek he lyé be az „az ál lam i fog lal koz ta tá si
szerv” szö veg, 5.  § (5) be kez dé sé ben a „mun ka ügyi köz -
pont ki ren delt sé gén” szö veg rész he lyé be a „szerv nél” szö -
veg,

l) az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról  szóló 1998. évi
LXVI. tör vény 10.  § (4) be kez dé sé ben az „a me gyei (fõ vá -
ro si) mun ka ügyi köz pont” szö veg rész he lyé be az „az ál -
lam i fog lal koz ta tá si szerv” szö veg,

m) a fog lal koz ta tás sal össze füg gõ egyes tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXVIII. tör vény 12.  § (5) be -
kez dé sé ben az „az el len õr zést vég zõ mun ka ügyi fel ügye -
lõ sé get” szö veg rész he lyé be az „a mun ka ügyi ha tó sá got”
szö veg, 12.  § (6) be kez dé sé ben az „az ille té kes mun ka ügyi 
fel ügye lõ sé get” szö veg rész he lyé be az „a mun ka ügyi ha -
tó sá got” szö veg, 12.  § (7) be kez dé sé ben a „mun ka ügyi fel -
ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „mun ka ügyi ha tó sá got”
szö veg,

n) a hon vé de lem rõl és a  Magyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 7.  § (6) be kez dé sé ben az „a me gyei
(fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pon to kat fel ügye lõ mi nisz té -
rium ille té kes szer vé nek” szö veg rész he lyé be az „az ál -
lam i fog lal koz ta tá si szerv nek” szö veg,

o) a fog lal koz ta tás bõ ví té se és ru gal ma sab bá té te le ér -
de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló 2005. évi
CLXXX. tör vény 2.  § (6) be kez dé sé ben az „A mun ka ügyi
köz pont” szö veg rész he lyé be az „Az ál lam i foglalkozta -
tási szerv” szö veg
lép.

127.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti

a) a Bér ga ran cia Alap ról  szóló 1994. évi LXVI. tör -
vény 3.  § (2) be kez dé se,

b) 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 5.  §
(2) be kez dé se,

c) az egyes mun ka ügyi és szo ciá lis tör vények mó do sí -
tá sá ról  szóló 1999. évi CXXII. tör vény 57.  § (3) be kez dé -
se,

d) a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XI. tör vény 34.  § (5) be kez -
dé se.

A munkaügyi ellenõrzésrõl  szóló
1996. évi LXXV. tör vény módosítása

128.  § (1) A mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi
LXXV. tör vény 9.  § (5) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a mun ka ügyi
ha tó sá got vagy ha tó sá go kat ren de let ben je löl je ki,
valamint a ha tó ság vagy ha tó sá gok el já rá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat ren de let ben ha tá roz za meg.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a mun ka -
ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV. tör vény 2/A.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben, 8/D.  § (1) be kez dés d) pont já ban a
„fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg -
ré szek he lyé be a „fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 2.  § (1) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Mun -
ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség te rü le ti fel -
ügye lõ sé ge i nek (a továb biak ban: te rü le ti fel ügye lõ ség)”
szö veg rész he lyé be az „a mun ka ügyi ha tó ság” szö veg,
2/A.  § (1) be kez dé sé ben, 8/B.  §-ában, 8/C.  § (1) és
(3)–(4) be kez dé sé ben az „Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség” szö veg ré szek he lyé be az
„A mun ka ügyi ha tó ság” szö veg, 2/A.  § (2) be kez dé sé ben,
8/C.  § (2) be kez dé sé ben, 8/D.  § (2) be kez dés b)–c) pont já -
ban az „az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ -
fel ügye lõ ség” szö veg ré szek he lyé be az „a mun ka ügyi ha -
tó ság” szö veg, 3/A.  § (1)–(2) be kez dé sé ben a „te rü le ti fel -
ügye lõ ség” szö veg ré szek he lyé be a „mun ka ügyi ha tó ság”
szö veg, 4/A.  §-ában az „annak a te rü le ti fel ügye lõ ség nek a 
meg ne ve zé sét, amely nek ille té kességi te rü le tén jo go sult
el jár ni” szö veg rész he lyé be az „a mun ka ügyi ha tó ság ille -
té kes szer vé nek meg ne ve zé sét” szö veg, 8.  § (2) be kez dé -
sé ben a „te rü le ti fel ügye lõ ség te rü le tén lévõ” szö veg rész
he lyé be a „mun ka ügyi ha tó ság il le té kes sé gi te rü le tén”
szö veg, 8/A.  § (6) be kez dé sé ben az „el sõ fo kú” szö veg rész
he lyé be a „mun ka ügyi” szö veg, 8/D.  § (4) be kez dé sé ben
az „Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség el nö ke” szö veg rész he lyé be az „A Kor mány ál -
tal ki je lölt sze mély” szö veg lép.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a mun ka -
ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV. tör vény 4.  §
(2) be kez dé se, 7.  § (9) be kez dé sé ben az „az ille té kes te rü -
le ti fel ügye lõ ség ve ze tõ jé nek mun ka ügyi bír ság ki sza bá -
sá ra tett ja vas la tot, és en nek alap ján” szö veg ré sze, 8.  §
(3) be kez dé se, 8/A.  § (5) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.
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XX. Fejezet

KÖZLEKEDÉSI IGAZGATÁS

Közlekedési hatóságok

129.  § (1) A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör -
vény 48.  § (3) be kez dés a) pont ja a kö vet ke zõ új 7. pont tal
egé szül ki:

[(3) Fel ha tal ma zást kap
a) a Kor mány, hogy]
„7. a köz le ke dé si ha tó ság vagy ha tó sá gok ki je lö lé sét,”

[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(2) A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi
CLXXXIII. tör vény 4.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz le ke dé si igaz ga tás szer vei:
a) a vas úti igaz ga tá si szerv,
b) a vas úti köz le ke dé si ha tó ság (a továb biak ban: köz le -

ke dé si ha tó ság).”

(3) A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi
CLXXXIII. tör vény 69.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vas úti igaz ga tá si szerv ha tá ro za tai és vég zé sei
ellen köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben fel leb be zés nek nincs
he lye, azo kat fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni vagy
meg sem mi sí te ni nem le het.”

(4) A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
68.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Kor mány Lé gi köz le ke dés Vé del mi Bi zott sá got
(a továb biak ban: Bi zott ság) hoz lét re.”

(5) A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
a kö vet ke zõ 73/A.  §-sal egé szül ki:

„73/A.  § fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let -
ben je löl je ki

a) a lé gi köz le ke dé si ha tó sá got vagy ha tó sá go kat,
b) az ál lam i köz le ke dés biz ton sá gi szer vet vagy szer ve -

ket.”

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 9.  § 

(1) be kez dé sé ben a „mi nisz té riu mok, ezek szer ve ze tei, in -
téz mé nyei és vál la la tai” szö veg rész he lyé be a „mi nisz te -
rek, ál lam igaz ga tá si szer vek” szö veg, 20.  § (12) be kez dé -
sé ben a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye le tet” szö veg rész he lyé be
a „köz le ke dé si ha tó sá got” szö veg, 29.  § (7) be kez dé sé ben
a „Fõ vá ro si Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé -
be a „köz le ke dé si ha tó ság” szö veg, 36.  § (3) be kez dé sé ben 
az „a köz út igény be vé te lé rõl a köz le ke dé si ha tó ság szak -
ha tó sá gi nyi lat ko za ta alap ján dönt” szö veg rész he lyé be a
„dönt a köz út igény be vé te lé rõl” szö veg,

b) a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
3.  § (1) be kez dé sé ben az „a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû -
kö dõ ál lam igaz ga tá si szerv (a továb biak ban: lé gi köz le ke -
dé si ha tó ság)” szö veg rész he lyé be a „lé gi köz le ke dé si ha -

tó ság” szö veg, 3/A.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 6.  § (5) be -
kez dé sé ben, 29.  § (2) be kez dé sé ben, 48.  § (3) be kez dé sé -
ben az „Az ille té kes lé gi köz le ke dé si ha tó ság” szö veg rész
he lyé be az „A lé gi köz le ke dé si ha tó ság, az ál lam i célú lé gi -
köz le ke dés sel össze füg gõ fel ada tok te kin te té ben a ka to nai 
lég ügyi ha tó ság” szö veg, 29.  § (1) be kez dé sé ben, 44.  §
(1) be kez dé sé ben, 46.  § (1) és (4) be kez dé sé ben, 48.  § (2)
és (4) be kez dé sé ben, 51.  § (2) be kez dé sé ben az „az ille té -
kes lé gi köz le ke dé si ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „a lé -
gi köz le ke dé si ha tó ság, az ál lam i célú lé gi köz le ke dés sel
össze füg gõ fel ada tok te kin te té ben a ka to nai lég ügyi ha tó -
ság” szö veg, 64.  § (2) be kez dé sé ben a „Köz le ke dés biz ton -
sá gi Szer ve zet” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dés biz ton -
sá gi szerv” szö veg, 64.  § (3) be kez dé sé ben az „a hon vé del -
mi mi nisz ter ál tal ki je lölt” szö veg rész he lyé be az „az ál -
lam i köz le ke dés biz ton sá gi” szö veg, 68.  § (4) be kez dé sé -
ben a „Bi zott ság jog kö rét” szö veg rész he lyé be a „Bi zott -
ság össze té te lét, jog kö rét” szö veg,

c) a ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi
XXXII. tör vény 40.  § (2) be kez dé sé ben a „szak ha tó ság”
szö veg rész he lyé be a „ha tó ság” szö veg, 73.  § (1) be kez dé -
sé ben az „a szak ha tó sá gi és en ge dé lye zé si” szö veg rész he -
lyé be az „az en ge dé lye zé si és – szak ha tó ság ként való köz -
re mû kö dé se ese tén az zal össze füg gés ben – szak ha tó sá gi”
szö veg, 73.  § (2) be kez dé sé ben az „a szak ha tó sá gi és en ge -
dé lye zé si” szö veg rész he lyé be az „az en ge dé lye zé si és
szak ha tó sá gi” szö veg,

d) a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
58/A.  § (2) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be a „ha jó zá si ha tó ság” szö veg,
88.  § (1) be kez dé se a) pont já ban a „fel adat- és ha tás kö ré -
nek, valamint ille té kességének, a ha jó zá si ha tó ság” szö -
veg rész he lyé be a „ki je lö lé sé nek, fel adat- és ha tás kö ré nek, 
valamint el já rá si rend jé nek” szö veg,

e) a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si
Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si
Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény 
16.  § (8) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye -
let, illetve a me gyei köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész
he lyé be a „köz le ke dé si ha tó ság” szö veg,

f) a gaz da sá gi rek lá mok és az üz let fel ira tok, to váb bá
egyes köz ér de kû köz le mé nyek ma gyar nyel vû köz zé té te -
lé rõl  szóló 2001. évi XCVI. tör vény 4.  § (3) be kez dés
b) pont já ban az „esz közt üze mel te tõ szer ve zet szék he lye
sze rint ille té kes te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let a ha tás kö -
ré re és el já rá sá ra” szö veg rész he lyé be a „ha tó ság az” szö -
veg,

g) a re giszt rá ci ós adó ról  szóló 2003. évi CX. tör vény
9.  § (4) be kez dé sé ben a „fel ügye let hez” szö veg rész he lyé -
be a „ha tó ság hoz” szö veg, mel lék le té nek I. rész 2. pont já -
ban és II. ré szé ben a „fel ügye let” szö veg rész he lyé be a
„ha tó ság” szö veg,

h) a  Magyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
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CXXVIII. tör vény 9.  § (2) be kez dé sé ben a „Köz pon ti
Köz le ke dé si Fel ügye let (a továb biak ban: KKF)” szö veg -
rész he lyé be a „Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt, or szá -
gos ille té kességgel el já ró szerv (a továb biak ban: köz le ke -
dé si ha tó ság)” szö veg, 9.  § (3) be kez dé sé ben a „KKF-fel”
szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé si ha tó ság gal” szö veg,
12.  § (1) be kez dé sé ben, 17.  § (4) be kez dé sé ben, 17.  §
(7) be kez dé sé ben, a „KKF” szö veg ré szek he lyé be a „köz -
le ke dé si ha tó ság” szö veg, 18.  § (6) be kez dé sé ben az „ál la -
pít sa meg” szö veg rész he lyé be az „ál la pít sa meg és a 9.  §
(1) és (2) be kez dé sek sze rin ti szer ve ket ren de let ben je löl je
ki” szö veg,

i) az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás ról  szóló 2004. évi XXXIII. tör vény 13.  § (1) be -
kez dé sé ben az „a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let
(a továb biak ban: KKF)” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé -
si ha tó ság” szö veg, 13.  § (2) be kez dé sé ben a „KKF” szö -
veg rész he lyé be a „köz le ke dé si ha tó ság” szö veg,

j) a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi
CLXXXIII. tör vény 7.  § (1) be kez dé sé ben, 8.  § (2)–(8) és
(10) be kez dé sé ben, 9.  § (2) be kez dé sé ben, 15.  § (1) be kez -
dé sé ben, 20.  § (1) be kez dé sé ben, 23.  § (1) be kez dé sé ben,
55.  § (11) be kez dé sé ben, 57.  § (3) be kez dé sé ben, 59.  § (2)
és (4)–(5) be kez dé sé ben, 61.  § (8) be kez dé sé ben, 66.  §
(1) be kez dé sé ben, 67.  § (3) be kez dé sé ben, 69.  §
(2)–(3) be kez dé sé ben, 71.  § (1)–(4) be kez dé sé ben, 73.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben, 74.  § (1)–(2) és (6)–(7) be kez dé sé -
ben, 75.  § (1)–(5) be kez dé sé ben, 76.  § (1)–(2) be kez dé sé -
ben, 77.  § (6) be kez dé sé ben, 78.  § (2)–(4) be kez dé sé ben,
79.  § (1)–(5) be kez dé sé ben, 82.  § (8) be kez dé sé ben, 83.  §
(1)–(4) be kez dé sé ben, 84.  § (3)–(5) be kez dé sé ben, 88.  §
(2) be kez dés 22. pont já ban a „Hi va tal” szö veg ré szek he -
lyé be a „vas úti igaz ga tá si szerv” szö veg, 8.  § (5) be kez dé -
sé ben, 59.  § (2) be kez dé sé ben, 61.  § (8) be kez dé sé ben a
„Hi va talt” szö veg rész he lyé be a „vas úti igaz ga tá si szer -
vet” szö veg, 67.  § (4) be kez dés a) pont já ban a „Hi va tal lal” 
szö veg rész he lyé be a „vas úti igaz ga tá si szerv vel” szö veg,
9.  § (1) be kez dés e) pont já ban, 74.  § (3) be kez dé sé ben,
77.  § (5) be kez dé sé ben a „Hi va tal nak” szö veg rész he lyé be 
a „vas úti igaz ga tá si szerv nek” szö veg, 37.  § (3) be kez dé sé -
ben a „ Magyar Vas úti Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „vas -
úti igaz ga tá si szerv” szö veg, 69.  §-át meg elõ zõ
„MAGYAR VASÚTI HIVATAL” cím he lyé be az
„A VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV FELADATAI” cím,
74.  § (5) be kez dé sé ben a „Hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„vas úti igaz ga tá si szerv jog erõs” szö veg, 77.  § (1) be kez -
dé sé ben a „Hi va tal nál” szö veg rész he lyé be a „vas úti igaz -
ga tá si szerv nél” szö veg, 87.  § (1) be kez dé sé ben a „Hi va -
tal hoz” szö veg rész he lyé be a „vas úti igaz ga tá si szerv hez”
szö veg, 88.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „köz le ke dé si ha -
tó ság, illetve a Hi va tal fel ada tá ra, ha tás kö ré re és ille té -
kességére vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat” szö veg rész
he lyé be a „vas úti köz le ke dé si ha tó ság vagy ha tó sá gok,
valamint a vas úti igaz ga tá si szerv vagy szer vek ki je lö lé sét, 
el já rá suk rész le tes sza bá lya it” szö veg
lép.

130.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény

46.  §-a,
b) a he lyi ön kor mány za tok és szer ve ik, a köz tár sa sá gi

meg bí zot tak, valamint egyes cent rá lis alá ren delt sé gû szer -
vek fel adat- és ha tás kö re i rõl  szóló 1991. évi XX. tör vény
1.  §-át, 3.  §-át, 8.  §-át, 9.  §-át, 22.  §-át, 30.  §-át, 49.  §-át,
59.  §-át, 60.  §-át, 61.  §-át, 63.  §-át, 64.  §-át, 74.  §-át,
86.  §-át, 96.  §-át meg elõ zõ al cí mek, 3–9.  §-a, 32–33.  §-a,
36–37.  §-a, 41–42.  §-a, III. és IV. fe je ze te, 55.  §-a,
59–61.  §-a, 65.  § (3) be kez dé se, 68–70.  §-a, 84.  §-a, 85.  §
(2) be kez dé se, 92.  § (1)–(8) be kez dé se, 93–95.  §-a,
107–108.  §-a, 114.  §-a, 117.  §-a, 128.  §-a, 129.  §-a,
131.  §-a, 132.  § (3) be kez dé se, 134.  §-a, 143.  §-a, valamint
144.  §-a, 145.  § (3) be kez dé sé ben a „me gyei fõ vá ro si” és a
„ve ze tõ je” szö veg rész, 147.  § (2) be kez dé se,

c) a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
3.  § (2) be kez dé sé bõl a „hon vé del mi mi nisz ter fel ügye le te
alatt álló” szö veg rész,

d) a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
2.  § (2) be kez dés d) pont já ban az „ , a bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész, 71.  § (4) be kez dé sé ben a „– ha jó zá si ha tó ság
szak ha tó ság ként való be vo ná sá val –” szö veg rész, 71.  §
(5) be kez dé sé ben az „a víz ügyi ha tó ság szak ha tó ság ként
való be vo ná sá val” szö veg rész, 71.  § (5) be kez dés má so dik 
mon da ta, 74.  § (1) és (2) be kez dé se, 75.  § (2) be kez dé sé -
ben az „– az érin tett ha tó sá gok szak ha tó ság ként tör té nõ
be vo ná sá val –” szö veg rész, 82.  § (2) be kez dé sé ben az „– a
ha jó zá si ha tó ság és a ha tár õri ze ti szer vek szak ha tó ság ként
tör té nõ be vo ná sá val –” szö veg rész, 85.  § (1) be kez dés má -
so dik mon da ta, 86.  § (1) be kez dé sé ben az „a víz ügyi és
kör nye zet vé del mi ha tó ság szak ha tó ság ként tör té nõ be vo -
ná sá val” szö veg rész, 86.  § (1) be kez dés má so dik és har -
ma dik mon da ta,

e) a  Magyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény 9.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,
11.  § (1) be kez dé sé ben az „az adott ter ve zé si sza kasz ban
érin tett va la mennyi szak ha tó ság tól,” szö veg rész, 11.  §
(3) be kez dé sé ben az „az ügy ben érin tett szak ha tó sá gok,”
szö veg rész, 12.  § (2) be kez dé se, 16.  § (2) be kez dé sé ben a
„szak ha tó sá gok, a” szö veg rész, 17/B.  § (7) be kez dés
d) pont ja, 17/B.  § (8) be kez dé se, 17/C.  § (2) be kez dé sé ben
az „a szak ha tó sá gok hoz zá já ru lá sa alap ján és” szö veg rész, 
17/C.  § (5) be kez dé sé ben az „az ille té kes szak ha tó ság kez -
de mé nye zé sé re” szö veg rész,

f) a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi
CLXXXIII. tör vény 4.  § (1) be kez dé sé ben a „fel ügye le te
alatt mû kö dõ” szö veg rész, 69.  §-át meg elõ zõ „A Hi va tal
jog ál lá sa, szer ve ze te” al cí me, 70.  §, 71.  § (5) be kez dé se,
72.  §-a, 73.  §-át meg elõ zõ „A Hi va tal ha tás kö re” al cí me,
74.  §-át meg elõ zõ „A Hi va tal el já rá sa” al cí me, 74.  §
(4) be kez dé se, 80.  § (1)–(3) be kez dé se, 86.  § (5) bekez -
dése
ha tá lyát vesz ti.
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131.  § (1) A lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek 
és egyéb köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról
 szóló 2005. évi CLXXXIV. tör vény 3.  § (2)–(5) be kez dé se 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A köz le ke dés biz ton sá gi szerv irá nyí tá sát a köz le -
ke dé sért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) lát ja 
el. A köz le ke dés biz ton sá gi szerv ha tá ro za tai és vég zé sei
ellen köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben fel leb be zés nek nincs
he lye, azo kat fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni vagy
meg sem mi sí te ni nem le het. A mi nisz ter a köz le ke dés biz -
ton sá gi szerv nek fel adat el vég zé sé re vagy mu lasz tás pót -
lá sá ra egye di uta sí tást nem ad hat ki.

(3) A köz le ke dés biz ton sá gi szerv be vé te le it – a bír ság -
ból szár ma zó be vé te lek ki vé te lé vel – mû kö dé sé nek fe de -
ze té re hasz nál ja fel, azok más cél ra nem von ha tók el.

(4) A köz le ke dés biz ton sá gi szerv éven te be szá mol a
Kor mány nak az elõ zõ év ben vizs gált bal ese tek oka i nak
fel tá rá sa so rán szer zett ta pasz ta la tok ról, a köz le ke dés biz -
ton sá gát érin tõ fo lya ma tok ról, és a köz le ke dés biz ton ság
ál la po tá ról, és ezt köve tõen – leg ké sõbb szep tem ber
30-áig – a hon lap ján köz zé te szi az elõ zõ év ben vég zett
vizs gá la tok ról, a ki adott biz ton sá gi aján lá sok ról és a ko -
ráb ban ki adott biz ton sá gi aján lá sok kal össz hang ban vég -
re haj tott in téz ke dé sek rõl ké szí tett be szá mo ló ját, és azt az
Euró pai Bi zott ság, valamint az Euró pai Vas úti Ügy nök ség 
ré szé re meg kül di.

(5) A köz le ke dés biz ton sá gi szerv ve ze tõ je és a he lyet te -
sí té sé re jo go sult köz tiszt vi se lõ fel ment he tõ, ha a tiszt sé gé -
vel való össze fér he tet len sé gét 30 na pon be lül nem szün tet -
te meg, illetve tiszt sé gé nek el lá tá sá ra tar tó san al kal mat lan -
ná vált.”

(2) A lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és
egyéb köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 
2005. évi CLXXXIV. tör vény 22.  §-a a kö vet ke zõ új
(4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a köz le ke dés -
biz ton sá gi szer vet vagy szer ve ket ren de let ben je löl je ki.”

(3) A lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és
egyéb köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 
2005. évi CLXXXIV. tör vény II. Fe je ze té nek cí mé ben a
„SZERVEZET” szö veg rész he lyé be a „SZERV” szö veg,
3.  § (1) be kez dé sé ben a „Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet
(a to váb bi ak ban: Szer ve zet)” szö veg rész he lyé be a „köz le -
ke dés biz ton sá gi szerv” szö veg, 2.  § q) pont já ban a „Köz le -
ke dés biz ton sá gi Szer ve zet” szö veg rész he lyé be a „köz le -
ke dés biz ton sá gi szerv”, 3.  § (7) és (8) be kez dé sé ben, 4.  §
(1) és (4) be kez dé sé ben, 5.  § (3) be kez dé sé ben, 7.  §
(1)–(4) be kez dé sé ben, 9.  § (1) be kez dé sé ben, 10.  § (6)–(8)
és (10) be kez dé sé ben, 11.  § (10) be kez dé sé ben,
12.  §-ában, 16.  § (1), (9) és (19) be kez dé sé ben, 17.  §-ában,
18.  § (1)–(3) be kez dé sé ben, 18.  § (4) be kez dés a) pont já -
ban, 19.  § (3)–(4) és (6)–(7) be kez dé sé ben, 20.  §
(1)–(3) be kez dé sé ben, 21.  § (6) be kez dé sé ben a „Szer ve -
zet” szö veg ré szek he lyé be a „köz le ke dés biz ton sá gi szerv” 
szö veg, 3.  § (9) be kez dé sé ben a „fõ igaz ga tó és he lyet te se”

szö veg rész he lyé be a „köz le ke dés biz ton sá gi szerv ve ze tõ -
je, valamint a ve ze tõ jé nek he lyet te sí té sé re jo go sult sze -
mély” szö veg, 6.  § (4) be kez dé sé ben az „A (3) be kez dés
g) pont já ban meg je lölt be szá mo lót köve tõen – leg ké sõbb
szep tem ber 30-áig – a Szer ve zet” szö veg rész he lyé be a
„Leg ké sõbb szep tem ber 30-áig a köz le ke dés biz ton sá gi
szerv” szö veg, 10.  § (2) és (4) be kez dé sé ben a „Szer ve zet -
nek” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dés biz ton sá gi szerv -
nek” szö veg, 10.  § (6), (8) és (10)–(12) be kez dé sé ben,
16.  § (1), (5) és (7) be kez dé sé ben, 18.  § (4) be kez dé sé ben,
19.  § (2) és (6) be kez dé sé ben a „fõ igaz ga tó” szö veg rész
he lyé be a „köz le ke dés biz ton sá gi szerv ve ze tõ je” szö veg,
16.  § (10) be kez dé sé ben a „fõ igaz ga tó nak” szö veg rész he -
lyé be a „köz le ke dés biz ton sá gi szer ve zet ve ze tõ jé nek”
szö veg, 16.  § (11) be kez dé sé ben a „Szer ve ze ten” szö veg -
rész he lyé be a „köz le ke dés biz ton sá gi szer ven” szö veg,
16.  § (13) be kez dé sé ben a „fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he -
lyé be a „köz le ke dés biz ton sá gi szerv ve ze tõ je” szö veg,
IV. Fe je ze té nek cí mé ben a „SZERVEZET” szö veg rész
he lyé be a „KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERV” szö -
veg, 18.  § (5) be kez dé sé ben a „szer ve zet tel” szö veg rész
he lyé be a „köz le ke dés biz ton sá gi szerv vel” szö veg, 18.  §
(6) be kez dé sé ben a „fõ igaz ga tó, a he lyet te se, a Szer ve zet
más” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dés biz ton sá gi szerv”
szö veg, 19.  § (5) be kez dé sé ben a „Szer ve zet fõ igaz ga tó ja”
szö veg rész he lyé be a „köz le ke dés biz ton sá gi szerv ve ze tõ -
je” szö veg lép.

132.  § A lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és
egyéb köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 
2005. évi CLXXXIV. tör vény 3.  § (6) be kez dé se, 5.  §
(5) be kez dé se, 6.  § (1)–(3) be kez dé se, 10.  § (1) be kez dé sé -
ben az „– ide ért ve a Szer ve ze tet is –” szö veg rész, 22.  §
(1) be kez dés a)–c) pont já ban az „a bel ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

XXI. Fejezet

KULTURÁLIS IGAZGATÁS

Kulturális örökségvédelmi hatóság

133.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá -

ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény 33.  §
(1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben a „Kul tu rá lis Örök ség -
vé del mi Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal),” szö veg rész
he lyé be a „kul tu rá lis örök ség vé del mi ha tó ság (a továb -
biak ban: ha tó ság)” szö veg, 33.  § (3) be kez dé sé ben a „Hi -
va tal” szö veg rész he lyé be a „ha tó ság” szö veg, 34.  §
(1) be kez dé sé ben a „Hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a
„ha tó ság nak” szö veg, 34.  § (2) be kez dé sé ben a „Hi va tal -
hoz” szö veg rész he lyé be a „ha tó ság hoz” szö veg,

b) az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 57.  § (4) be kez dé sé ben a
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„Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal nak” szö veg rész he -
lyé be a „kul tu rá lis örök ség vé del mi ha tó ság nak” szö veg,

c) a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi
LXIV. tör vény 6. §-ában a „Kor mány ál tal köz pon ti hi va -
tal ként lét re ho zott Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va talt
(a továb biak ban: Hi va tal)” szö veg rész he lyé be a „kul tu rá -
lis örök ség vé del mi ha tó sá got (a továb biak ban: ha tó ság)”
szö veg, 7.  § 6., 14. és 20. al pont já ban, 14.  § (1) és (2) be -
kez dé sé ben, 15.  § (1) be kez dé sé ben, (2) be kez dés f) pont -
já ban, (3) be kez dé sé ben, 16.  §-ában, 17.  § (1) és (2) be kez -
dé sé ben, 20.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 22.  § (2) és (3) be -
kez dé sé ben, 23.  § (2) be kez dé sé ben, 24.  § (2) be kez dés
b) pont já ban, (9) be kez dé sé ben, 27.  § (3) be kez dé sé ben,
29.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 30.  § (1)–(2) be kez dé sé ben,
(3) be kez dés c) pont já ban, (5) be kez dé sé ben, 31.  § (1) és
(5) be kez dé sé ben, 32.  §-ában, 34.  §-ában, 42.  § (1) be kez -
dé sé ben, 44.  § (1) be kez dés b) pont já ban, (2) és (4) be kez -
dé sé ben, 47.  § (1) be kez dé sé ben, 48.  § (1) be kez dé sé ben,
50.  §-ában, 51.  § (2) be kez dé sé ben, 52.  § (2) be kez dé sé -
ben, 55.  §-ában, 56.  §-ában, 58.  §-ában, 60.  §-ában, a
III. Rész cí mé ben, 62.  §-ában, 63.  § (3) és (5)–(6) be kez dé -
sé ben, 64.  §-ában, 65.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 66.  §
(1) be kez dé sé ben, 67.  § (1)–(3) be kez dé sé ben és (5) be -
kez dé sé ben, 68.  § (1) be kez dé sé ben, 69.  § (1) be kez dé sé -
ben, 71.  §-ában, 72.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 75.  § (1) be -
kez dé sé ben, 75.  § (3) be kez dés a)–b) pont já ban, 76.  §
(2) be kez dé sé ben, 78–79.  §-ában, 81.  § m) pont já ban, 82.  § 
(3) be kez dé sé ben, 83.  § a) pont já ban, 86.  § (2) és (3) be -
kez dé sé ben, 87.  § (1) be kez dé sé ben a „Hi va tal” szö veg ré -
szek he lyé be a „ha tó ság” szö veg, 24.  § (5) be kez dé sé ben,
52.  § (3) be kez dé sé ben, 76.  § (1) be kez dé sé ben a „Hi va tal -
nak” szö veg rész he lyé be a „ha tó ság nak” szö veg, 24.  §
(7) be kez dé sé ben, 51.  § (3) be kez dé sé ben, 68.  § (2) be kez -
dé sé ben a „Hi va talt” szö veg rész he lyé be a „ha tó sá got”
szö veg, 25.  §-ában a „Hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be a
„ha tó ság hoz” szö veg, 29.  § (1) be kez dé sé ben, 30.  § (3) be -
kez dé sé ben, 51.  § (4) be kez dé sé ben a „Hi va ta lon” szö veg -
rész he lyé be a „ha tó sá gon” szö veg, 57.  § (1) be kez dé sé ben 
a „Hi va tal nál” szö veg rész he lyé be a „ha tó ság nál” szö veg,
63.  § (2) be kez dé sé ben a „Hi va tal örök ség vé del mi ha tó -
ság ként” szö veg rész he lyé be a „ha tó ság” szö veg, 93.  §
(1) be kez dés b) pont já ban a „lét re hoz za a Hi va talt” szö -
veg rész he lyé be a „ren de let ben je löl je ki a kul tu rá lis örök -
ség vé del mi ha tó sá got vagy ha tó sá go kat” szö veg, 93.  §
(2) be kez dés m) pont já ban a „Hi va tal ra” szö veg rész he lyé -
be a „ha tó ság ra” szö veg,

d) a jog el le ne sen ki vitt kul tu rá lis ja vak vissza szol gál -
ta tá sá ról  szóló 2001. évi LXXX. tör vény 7.  § (1) be kez dé -
sé ben a „Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (a továb biak -
ban: Hi va tal)” szö veg rész he lyé be a „kul tu rá lis örök ség -
vé del mi ha tó ság (a továb biak ban: ha tó ság)” szö veg, 7.  §
(2), (3) és (5) be kez dé sé ben a „Hi va tal” szö veg ré szek he -
lyé be a „ha tó ság” szö veg, 7.  § (4) be kez dé sé ben a „Hi va -
talt” szö veg rész he lyé be a „ha tó sá got” szö veg,

e) a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el -
lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör -
vény 45.  § (4) be kez dés d) pont já ban a „Hi va tal nak” szö -

veg rész he lyé be a „kul tu rá lis örök ség vé del mi ha tó ság nak
(a továb biak ban: ha tó ság)” szö veg, g) pont já ban a „Hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „ha tó ság” szö veg, 52.  § c) pont -
já ban az „Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a „kul tu rá lis
örök ség vé del mi ha tó ság” szö veg
lép.

134.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi

LXIV. tör vény 6.  § har ma dik és ne gye dik mon da ta, 17.  §
(1) be kez dé sé ben az „– az érin tett szak ha tó sá gok vé le mé -
nyé nek figye lembe véte lével –” szö veg rész, 62.  § a) pont -
já ban az „és szak ha tó sá gi” szö veg rész, 63.  § (1) és (4) be -
kez dé se, 65.  § (1) be kez dé sé ben az „ , illetve szak ha tó sá -
gi” szö veg rész, 75.  § (2) be kez dé se és (3) be kez dés
c) pont ja, valamint 99.  §-a, to váb bá

b) a gaz da sá gi rek lá mok és az üz let fel ira tok, to váb bá
egyes köz ér de kû köz le mé nyek ma gyar nyel vû köz zé té te -
lé rõl  szóló 2001. évi XCVI. tör vény 3.  § (3) be kez dés má -
so dik mon da ta
ha tá lyát vesz ti.

Könyvtári intézet

135.  § (1) A mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos
könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi
CXL. tör vény 100.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a tör vény
vég re haj tá sa ként ren de let ben sza bá lyoz za]

„a) a könyv tá ri in té zet vagy in té ze tek, a mu ze á lis in téz -
mé nye ket nyil ván tar tó ha tó ság vagy ha tó sá gok, valamint a 
köz mû ve lõ dé si szak mai ta nács adó és szol gá la tó szerv
vagy szer vek ki je lö lé sét,”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a mu ze á lis
in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz -
mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör vény 60.  § (4) be -
kez dé sé ben, a „Könyv tá ri In té zet” szö veg rész he lyé be a
„könyv tá ri in té zet” szö veg lép.

136.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a mu -
zeális in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és
a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör vény 60.  §
(3) be kez dés i) pont ja, 60.  § (4) be kez dés má so dik mon da -
ta, 62.  §-ában az „és a Könyv tá ri In té zet” szö veg rész,
100.  § (3) be kez dés n) pont ja ha tá lyát vesz ti.

 Magyar Mûvelõdési Intézet

137.  § (1) A mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv -
tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör -
vény 87.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„87.  § A köz mû ve lõ dé si szak mai ta nács adó és szol gál -
ta tó szerv a he lyi köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gek és a
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 megyei (fõ vá ro si) fel ada tok se gí té se ér de ké ben köz mû ve -
lõ dé si szak mai ta nács adást és szol gál ta tást biz to sí t.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a mu ze á lis
in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz -
mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör vény 85.  § b) pont -
já ban a „ Magyar Mû ve lõ dé si In té zet tel” szö veg rész he lyé -
be a „köz mû ve lõ dé si szak mai ta nács adó és szol gál ta tó
szerv vel” szö veg lép.

Mozgóképszakmai hatóság

138.  § (1) A moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény
III. Fe je zet címe he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„MOZGÓKÉPSZAKMAI HATÓSÁG”

(2) A moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény III. Fe je -
zet 1. Cím címe he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„A mozgóképszakmai hatóság feladatai”

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló

1996. évi LXXXI. tör vény 4.  § 36. pont já ban a „Nem ze ti
Film iro da (a továb biak ban: Film iro da)” szö veg rész he lyé -
be a „moz gó kép szak mai ha tó ság” szö veg, 4.  § 36. pont já -
ban, 7.  § (1) be kez dés l) pont já ban a „Kép zõ- és Ipar mû vé -
sze ti Lek to rá tus” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál tal
ren de let ben ki je lölt mû bí rá ló szerv” szö veg, 8.  § (1) be -
kez dés nf) pont já ban a „Film iro da” szö veg ré szek he lyé be
a „moz gó kép szak mai ha tó ság” szö veg,

b) a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény 10.  §
(2) be kez dés j) pont já ban, 11.  § (3) be kez dé sé ben, 14.  §
(1) be kez dé sé ben, 14.  § (3) be kez dés a) pont já ban a „Nem -
ze ti Film iro da” szö veg ré szek he lyé be a „moz gó kép szak -
mai ha tó ság” szö veg, 18.  § (1) be kez dé sé ben a „Nem ze ti
Film iro da (a továb biak ban: Iro da)” szö veg rész he lyé be a
„moz gó kép szak mai ha tó ság” szö veg, 19.  § (1) és (3) be -
kez dé sé ben, 22.  §-ában, 23.  § (3) be kez dé sé ben, 25.  § (1)
és (2) be kez dé sé ben, 26.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 29.  §
(1) be kez dé sé ben, 30.  §-ában, 31.  § (1) és (3)–(4) be kez dé -
sé ben, 32.  § (1)–(3) be kez dé sé ben, 33.  § (1)–(3) be kez dé -
sé ben, 33/A.  § (1) be kez dé sé ben az „Az Iro da” szö veg rész
he lyé be az „A moz gó kép szak mai ha tó ság” szö veg, 24.  §
(1) és (2) be kez dé sé ben, 26.  § (1) be kez dé sé ben, 26.  §
(2) be kez dés b) pont já ban, 26.  § (3) be kez dé sé ben, 27.  §
(1) be kez dé sé ben, 29.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 31.  §
(2) be kez dé sé ben, 33/A.  § (2)–(3) be kez dé sé ben az „az
Iro da” szö veg ré szek he lyé be az „a moz gó kép szak mai ha -
tó ság” szö veg, 22.  §-ában, 28.  § (4) és (6) be kez dé sé ben,
29.  § (2) és (4) be kez dé sé ben az „az Iro dá nak” szö veg ré -
szek he lyé be az „a moz gó kép szak mai ha tó ság nak” szö -
veg, 31.  § (2) be kez dé sé ben az „az Iro dá hoz” szö veg rész
he lyé be az „a film iro dá hoz” szö veg, 37.  § (1) be kez dé sé -
ben a „Nem ze ti Film iro da szer ve ze té nek, mû kö dé sé nek
és” szö veg rész he lyé be a „moz gó kép szak mai ha tó ság”
szö veg, 37.  § (4) be kez dé sé ben a „ren de let ben ál la pít sa

meg” szö veg rész he lyé be a „ren de let ben je löl je ki a moz -
gó kép szak mai ha tó sá got vagy ha tó sá go kat, és ál la pít sa
meg” szö veg
lép.

139.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a moz -
gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény 10.  § (2) be kez dés
g) pont ja, 18.  § (2)–(3) be kez dé se, 19.  § (2) be kez dés utol -
só mon da ta, 37.  § (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

XXII. Fejezet

ENERGIA IGAZGATÁS

Az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
módosítása

140.  § (1) Az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör -
vény 8.  § (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zé sek lép nek:

„(1) Az atom ener gia-fel ügye le ti szerv kor mány hi va tal.
Fel ügye le tét a mi nisz ter el nök ál tal ki je lölt mi nisz ter
(a továb biak ban: ki je lölt mi nisz ter) lát ja el. Az atom ener -
gia-fel ügye le ti szerv ha tá ro za tai és vég zé sei ellen köz igaz -
ga tá si el já rás ke re té ben fel leb be zés nek nincs he lye, azo kat 
fel ügye le ti jog kör ben meg vál toz tat ni vagy meg sem mi sí te -
ni nem le het.

(2) Az atom ener gia-fel ügye le ti szerv be vé te le it – a bír -
ság ból szár ma zó be vé te lek ki vé te lé vel – mû kö dé sé nek fe -
de ze té re hasz nál ja fel, azok más cél ra nem von ha tók el.

(3) Az atom ener gia-fel ügye le ti szerv éven te je len tést
ké szít a Kor mány nak és az Or szág gyû lés nek az atom ener -
gia ha zai al kal ma zá sá nak biz ton sá gá ról, ide ért ve a 7.  §
(2) be kez dé sé ben fog lalt elõ ké szí tõ te vé keny sé get is.”

(2) Az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
68.  § (7)–(8) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé -
sek lép nek:

„(7) Fel ha tal ma zást kap
a) a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, hogy a köz biz ton ság 

és a bel sõ rend vé del me ér de ké ben az atom ener gia al kal -
ma zá sá val össze füg gõ rend õrségi fel ada to kat, a ha tó sá gi
en ge dé lyek ki adá sá hoz szük sé ges szak ha tó sá gi hoz zá já ru -
lás szem pont ja it, valamint az atom ener gia al kal ma zá sa kö -
ré ben fog lal koz ta tott mun ka vál la lók ra vo nat ko zó spe ci á -
lis biz ton sá gi kö ve tel mé nye ket és azok tar tós fenn ál lá sá -
nak el len õr zé si rend jét,

b) a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, hogy a nuk le á ris
anya gok és lé te sít mé nyek te kin te té ben az õr zés és vé de -
lem el lá tá sá nak spe ci á lis mód ját,

c) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter,
hogy tûz biz ton ság fo ko zá sa ér de ké ben a tûz vé de lem
atom ener gia al kal ma zá sá val kap cso la tos sa já tos kö ve tel -
mé nye it és azok ér vé nye sí té sé nek mód ját a ha tó sá gok te -
vé keny sé ge so rán
az atom ener gia-fel ügye le ti szer vet irá nyí tó mi nisz ter rel
egyet ér tés ben, ren de let ben ál la pít sa meg.
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(8) Fel ha tal ma zást kap a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter,
hogy a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter rel, valamint az
atom ener gia-fel ügye le ti szer vet irá nyí tó mi nisz ter rel
egyet ér tés ben ren de let ben ál la pít sa meg a ra dio ak tív, ille -
tõ leg nuk le á ris anya gok szál lí tá sá nak rend õri el len õr zé si
és biz to sí tá si fel ada ta it.”

(3) Az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„22.  § Az atom ener gia al kal ma zá sá val össze füg gõ, a
köz biz ton ság és bel sõ rend biz to sí tá sát szol gá ló ren dé sze ti 
és fi zi kai vé del mi fel ada to kat a ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter, a tûz vé del mi, pol gá ri vé del mi és nuk le á ris bal -
eset-el há rí tá si fel ada to kat a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé -
sért fe le lõs mi nisz ter lát ja el.”

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az atom -
ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény 6.  § (2) be kez dé -
sé ben az „Or szá gos Atom ener gia Hi va tal (a továb biak ban: 
OAH), valamint az érin tett mi nisz té riu mok” szö veg rész
he lyé be az „az atom ener gia-fel ügye le ti szerv, valamint az
érin tett mi nisz te rek” szö veg, valamint a „lét re ho zott
Atom ener gia Ko or di ná ci ós Ta nács” szö veg rész he lyé be a
„lét re ho zott, az atom ener gi á val kap cso la tos kor mány za ti
fel ada tok ko or di ná ci ó já ért fe le lõs szerv” szö veg, 8.  §
(4) be kez dé sé ben, 8.  § (5) be kez dés d) pont já ban, 8.  §
(7) be kez dé sé ben, 14.  § (4) be kez dé sé ben, 15.  § (3) be kez -
dé sé ben, 17.  §-át meg elõ zõ al cím ben, 17.  § (1)–(2) és
(5) be kez dé sé ben, 18.  §-ában, 19.  § (1) be kez dés má so dik
mon da tá ban, 45.  § (3) be kez dé sé ben, 62.  § (2) be kez dés
má so dik mon da tá ban, 63.  § (3) be kez dé sé ben, 68.  §
d)–e) pont já ban az „OAH” szö veg rész he lyé be az „atom -
ener gia-fel ügye le ti szerv” szö veg, 8.  § (5) be kez dés
c) pont já ban az „OAH fõ igaz ga tó ját a mun ká ját” szö veg -
rész he lyé be az „atom ener gia-fel ügye le ti szer vet a te vé -
keny sé gét” szö veg rész, 8.  § (5) be kez dés d) pont já ban az
„a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 8.  § (7) be kez dé sé -
ben a „Tu do má nyos Ta nács” szö veg rész he lyé be a „tu do -
má nyos ta nács adó tes tü let” szö veg, 10.  § (4) be kez dé sé -
ben a „fû tõ ele mek át me ne ti és vég le ges tá ro ló já nak en ge -
dé lye se” szö veg rész he lyé be az „üzem anyag át me ne ti és
vég le ges tá ro ló já nak (a továb biak ban együtt: tá ro ló) en ge -
dé lye se” szö veg, a „– a Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi
Alap ból is –, amely tá jé koz ta tá si, mû kö dé si, te rü let- és te -
le pü lés fej lesz té si cé lok ra” szö veg rész he lyé be az „– a tá -
ro ló en ge dé lye se a Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi Alap ból,
az atom erõ mû en ge dé lye se sa ját for rás ból –, amely tá jé -
koz ta tá si, mû kö dé si és te le pü lés fej lesz té si cé lok ra, az
atom erõ mû en ge dé lye se ál tal adott tá mo ga tás ezen kí vül
te rü let fej lesz té si cél ra” szö veg, 19.  § (1) be kez dé sé ben az
„az OAH” szö veg rész he lyé be a „szak ha tó ság köz re mû kö -
dé se ese tén az atom ener gia-fel ügye le ti szerv” szö veg, az
„OAH-en ge dély” szö veg rész he lyé be az „atom ener -
gia-fel ügye le ti en ge dély” szö veg, az „az ille té kes” szö -
veg rész he lyé be az „a köz re mû kö dött” szö veg, 19/A.  §
(1) be kez dé sé ben, 45.  § (1) be kez dé sé ben, 54.  § (2) be kez -

dé sé ben az „OAH-nak” szö veg rész he lyé be az „atom ener -
gia-fel ügye le ti szerv nek” szö veg, 20.  §-át meg elõ zõ al -
cím ben, 20.  § (1) be kez dé sé ben az „A nép jó lé ti mi nisz ter”
szö veg ré szek he lyé be az „Az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 20.  §-át meg elõ zõ al cím ben az „a nép jó lé -
ti mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az egész ség ügyért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg, 23.  §-ában a „föld mû ve lés ügyi
mi nisz ter kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don”
szö veg rész he lyé be a „föld ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, a „nö vény zet és az ál la tok, valamint a nö vé nyi” szö -
veg rész he lyé be a „nö vény vé de le mért fe le lõs mi nisz ter a
nö vény zet, az ál lat egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter az ál -
la tok, az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter a nö vé -
nyi” szö veg, valamint az „élel mi sze rek” szö veg rész he lyé -
be az „élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter az élel mi -
sze rek” szö veg, 24.  § (1) be kez dé sé ben az „Az ipar i, ke -
res ke del mi és ide gen for gal mi mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „Az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
25.  §-ában a „kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg, 26.  § (1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve -
gé ben, 68.  § (10) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben a „hon -
vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 26.  § (2) be kez dé sé ben az „az
MH Tisz ti or vo si Szol gá la ta” szö veg rész he lyé be az „a ka -
to nai egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg,
28.  §-ában az „A mû ve lõ dé si és köz ok ta tá si mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 35.  § (1) be kez dé sé ben a „ Magyar Bá nyá sza ti Hi -
va tal” szö veg rész he lyé be a „bá nya fel ügye let” szö veg,
45.  § (1) be kez dé sé ben az „Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat (a továb biak ban: ÁNTSZ) te rü le ti -
leg ille té kes me gyei, fõ vá ro si in té ze té nek, a  Magyar Hon -
véd ség ala ku la tai és in téz mé nyei ese té ben az MH Tisz ti or -
vo si Szol gá la tá nak, a rend õrségnek és az OAH-nak, to váb -
bá a kör nye zet szennye zõ dé se ese tén a kör nye zet vé del mi
fel ügye lõ ség nek és a me gyei (fõ vá ro si) ál lat egész ség ügyi
és élel mi szer-el len õr zõ ál lo más nak, ter mõ föld-szennye zõ -
dés ese tén a me gyei (fõ vá ro si) nö vény-egész ség ügyi és ta -
laj vé del mi ál lo más nak, víz szennye zõ dés ese tén a víz ügyi
igaz ga tó ság nak” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál -
lam igaz ga tá si szerv nek, a  Magyar Hon véd ség ala ku la tai
és in téz mé nyei ese té ben a ka to nai egész ség ügyi ál lam -
igaz ga tá si szerv nek, a rend õrségnek és az atom ener gia-fel -
ügye le ti szerv nek, to váb bá a kör nye zet szennye zõ dé se
ese tén a kör nye zet vé del mi ha tó ság nak és az ál lat-egész -
ség ügyi ha tó ság nak, ter mõ föld-szennye zõ dés ese tén a ta -
laj vé del mi ha tó ság nak, víz szennye zõ dés ese tén a kör nye -
zet vé del mi igaz ga tá si szerv nek és a víz ügyi igaz ga tá si
szerv nek” szö veg, 45.  § (2) be kez dé sé ben az „Or szá gos
Me te o ro ló gi ai Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be az „ál lam i
me te o ro ló gi ai szol gá la tot” szö veg, 47.  § (1) be kez dés fel -
ve ze tõ szö ve gé ben az „ÁNTSZ ille té kes me gyei (fõ vá ro si) 
in té ze te, vagy az MH Tisz ti or vo si Szol gá la ta” szö veg rész
he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv és a ka to -
nai egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si igaz ga tá si szerv” szö -
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veg, 47.  § (2) be kez dé sé ben az „ÁNTSZ me gyei (fõ vá ro si) 
in té ze te” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz -
ga tá si szerv” szö veg, valamint az „a me gyei (fõ vá ro si) ál -
lat egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo más sal” szö -
veg rész he lyé be az „az ál lat-egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv vel” szö veg, 62.  § (2) be kez dé sé ben a „Kor mány nak
az OAH fe let ti fel ügye le tét el lá tó tag ja” szö veg rész he lyé -
be az „atom ener gia-fel ügye le ti szer vet fel ügye lõ mi nisz -
ter” szö veg, 63.  § (2) be kez dé sé ben a „fû tõ ele mek” szö -
veg rész he lyé be az „üzem anyag” szö veg, 67.  § a) pont já -
ban az „atom ener gia al kal ma zá sá nak sza bá lyo zá sát össze -
han go ló Atom ener gia Ko or di ná ci ós Ta nács te vé keny sé -
gét” szö veg rész he lyé be az „atom ener gi á val kap cso la tos
kor mány za ti fel ada tok ko or di ná ci ó já ért fe le lõs szerv ki je -
lö lé sét, fel ada ta it, szer ve ze tét és mû kö dé sét” szö veg, 67.  §
a) pont já ban az „OAH fel adat- és ha tás kö rét” szö veg rész
he lyé be az „atom ener gia-fel ügye le ti szerv vagy szer vek
ki je lö lé sét” szö veg, 67.  § o) pont já ban a „fû tõ ele mek” szö -
veg rész he lyé be az „üzem anyag” szö veg, a „sza bá lya it”
szö veg rész he lyé be a „mér té két, fel hasz ná lá sá nak el len õr -
zé sét és az el szá mo lás rend jét” szö veg, 68.  § (2) be kez dés
fel ve ze tõ szö ve gé ben az „a nép jó lé ti mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 68.  § (2) be kez dés e) pont já ban és (3)–(6) be kez dé sé -
ben az „OAH fel ügye le tét el lá tó” szö veg ré szek he lyé be az
„atom ener gia-fel ügye le ti szer vet fel ügye lõ” szö veg, 68.  §
(2) be kez dés g) pont já ban az „ipar i, ke res ke del mi és ide -
gen for gal mi mi nisz ter rel, a kör nye zet vé del mi és te rü let -
fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben,” szö veg rész he lyé -
be az „épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter rel és a kör nye zet vé -
de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben” szö veg, 68.  §
(2) be kez dés h) pont já ban az „az ipar i, ke res ke del mi és
ide gen for gal mi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „a ke -
res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 68.  § (2) be -
kez dés q) pont já ban az „az ipar i, ke res ke del mi és ide gen -
for gal mi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „bá nyá sza ti
ügye kért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 68.  § (3) be kez dés
fel ve ze tõ szö ve gé ben a „kör nye zet vé del mi és te rü let fej -
lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé del -
mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, valamint a „köz le ke dé si
hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter rel, valamint a nép jó lé ti mi -
nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „víz gaz dál ko dá sért fe le -
lõs mi nisz ter rel, valamint az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg, 68.  § (4) be kez dé sé ben a „köz le ke dé si,
hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, valamint a „bel -
ügy mi nisz ter rel, a kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter rel, a nép jó lé ti mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be
a „kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel, az egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 68.  § (6) be kez dé sé -
ben, 68.  § (9) be kez dé sé ben az „az ipar i, ke res ke del mi és
ide gen for gal mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a bá -
nyá sza ti ügye kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 68.  § (11) be -
kez dé sé ben a „kap a te vé keny ség jel le ge sze rint érin tett
mi nisz ter, hogy ren de let ben ál la pít sa meg az Or szá gos
Kör nye ze ti Su gár vé del mi Ellen õr zõ Rend szer” szö veg -

rész he lyé be a „kap nak a mi nisz te rek, hogy ren de let ben ál -
la pít sák meg a fel adat kö rük be tar to zó te vé keny sé gek az
or szá gos kör nye ze ti su gár vé del mi ellen õr zõ rend szer”
szö veg lép.

141.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti

a) az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
6.  § (3) be kez dé se, 8.  § (5) be kez dés a) pont ja és (6) be kez -
dé se, 11/A.  § (2) be kez dé sé ben az „el sõ fo kú” szö veg rész,
12.  § (3) be kez dé se, 17.  §-t és 20.  §-t meg elõ zõ al cí mé ben
az „ , a szak ha tó sá gok köz re mû kö dé se” szö veg rész, 17.  §
(3) be kez dé se, 19.  § (2)–(3) be kez dé se, 20.  § (2) be kez dé -
se, 21.  §-a, 24.  § (2) be kez dé se, 26.  § (2) be kez dé sé ben az
„(a továb biak ban: MH)” szö veg rész, 27.  §-a, 30.  § (4) be -
kez dé se, 45.  § (1) be kez dé sé ben a „te rü le ti és köz pon ti ve -
ze tõ” szö veg rész, 68.  § (6) be kez dé sé ben az „ , és a
 Magyar Ge o ló gi ai Szol gá lat ezek alap ján dönt a szak ha tó -
sá gi hoz zá já ru lás kér dé sé ben” szö veg rész,

b) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
9/A.  § (8) és (16) be kez dé se, 52.  § (3) be kez dé se, 53.  §
(2) be kez dés b) pont ja, 82.  § (3) be kez dés a) pont já ban az
„any ja ne vé nek, és a szü le té si he lyé nek,” szö veg rész,

c) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény 4.  § 
(11) be kez dé se, 9.  § (3) be kez dé sé ben az „és azok mû köd -
te té sé re vo nat ko zó szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sok kal” szö -
veg rész, 11.  § (1) be kez dé se, 18.  § (1) be kez dé sé ben az
„– az érin tett szak ha tó sá gok vé le mé nyé nek figye lembe -
véte lével –” szö veg rész, 39.  § (5) be kez dés a) pont já ban az 
„ , any ja neve, szü le té si hely és idõ” szö veg rész,

d) a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény 5.  § (8) be kez dé se.

XXIII. Fejezet

SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI IGAZGATÁS

142.  § (1) A ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló
1995. évi XXXIII. tör vény 118.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(6) Fel ha tal ma zást kap a  Magyar Sza ba dal mi Hi va tal
fe let t fel ügye le tet gya kor ló mi nisz ter, hogy – az ál lam ház -
tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel és a Ma gyar Sza ba dal mi Hi -
va tal el nö ké vel egyet ér tés ben – ren de let ben ál la pít sa meg
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti ipar jog vé del mi el já rá -
sok ban fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj nak – az ipar -
jog vé del mi el já rá sok és az egyes ipar jog vé del mi ol tal mi
for mák sa já tos sá ga i ra fi gye lem mel meg ha tá ro zott – mér -
té két.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a hasz ná la ti min ták ol tal má ról  szóló 1991. évi

XXXVIII. tör vény 7.  § (2) be kez dé sé ben, 23.  §-ában, 29.  § 
(1) be kez dé sé ben, 30.  § (2) be kez dé sé ben az „az Or szá gos
Ta lál má nyi Hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az „a  Magyar
Sza ba dal mi Hi va tal hoz” szö veg, 22.  §-ában, 28.  § (1) be -
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kez dé sé ben az „az Or szá gos Ta lál má nyi Hi va tal” szö veg -
rész he lyé be az „a  Magyar Sza ba dal mi Hi va tal” szö veg,
IV. fe je ze té nek cí mé ben, 26.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben,
26.  §-ában, 28.  § (1) be kez dé sé ben, 34.  § (1) be kez dé sé ben 
az „Az Or szá gos Ta lál má nyi Hi va tal” szö veg rész he lyé be
az „A  Magyar Sza ba dal mi Hi va tal” szö veg, 42.  § (2) be -
kez dé sé ben az „az Or szá gos Ta lál má nyi Hi va tal” szö veg -
rész he lyé be az „a  Magyar Sza ba dal mi Hi va tal” szö veg,

b) a mik ro elekt ro ni kai fél ve ze tõ ter mé kek to po grá fi á -
já nak ol tal má ról  szóló 1991. évi XXXIX. tör vény
3.  §-ában az „az Or szá gos Ta lál má nyi Hi va tal” szö veg rész 
he lyé be az „a  Magyar Sza ba dal mi Hi va tal” szö veg,
13.  §-ában, 20.  § (1) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Ta lál -
má nyi Hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az „a  Magyar Sza -
ba dal mi Hi va tal hoz” szö veg, IV. fe je ze té nek cí mé ben,
16.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben, 16.  §-ában, 22.  § (1) be kez -
dé sé ben az „Az Or szá gos Ta lál má nyi Hi va tal” szö veg rész
he lyé be az „A  Magyar Sza ba dal mi Hi va tal” szö veg, 22.  §
(4) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Ta lál má nyi Hi va tal”
szö veg rész he lyé be az „a  Magyar Sza ba dal mi Hi va tal”
szö veg, 25.  § (3) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Ta lál má -
nyi Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a  Magyar Sza ba dal mi 
Hi va tal” szö veg,

c) az egyes ipar jog vé del mi és szer zõi jogi jog sza bá lyok 
mó do sí tá sá ról  szóló 1994. évi VII. tör vény 31.  §-ában az
„az Or szá gos Ta lál má nyi Hi va tal” szö veg rész he lyé be az
„a  Magyar Sza ba dal mi Hi va tal” szö veg
lép.

XXIV. Fejezet

SPORTIGAZGATÁS

143.  § (1) A sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 79.  §
(1) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:

[(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg:]

„j) a sport igaz ga tá si szerv vagy szer vek ki je lö lé sét.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az egyes sport cé lú in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek

ren de zé sé rõl  szóló 1996. évi LXV. tör vény 2.  § (1) be kez -
dés a) pont aa) al pont já ban a „sport ról  szóló 1996. évi
LXIV.” szö veg rész he lyé be a „sport ról  szóló” szö veg, 5.  §
(1) be kez dés b) pont já ban a „Nem ze ti Sport hi va tal el nö -
ke” szö veg rész he lyé be a „sport igaz ga tá si szerv ve ze tõ je”
szö veg, 5.  § (4) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Sport hi va tal
(a továb biak ban: NSH) el nö ke” szö veg rész he lyé be a
„sport igaz ga tá si szerv ve ze tõ je” szö veg, 5.  § (4) be kez dé -
sé ben az „az NSH el nö ke” szö veg rész he lyé be az „a sport -
igaz ga tá si szerv ve ze tõ je” szö veg, 5.  § (5) be kez dé sé ben
az „Az NSH el nö ke” szö veg rész he lyé be az „A sport igaz -
ga tá si szerv ve ze tõ je” szö veg, 7.  § (1) be kez dé sé ben, 11.  §
(2) be kez dé sé ben az „az NSH el nö ke” szö veg ré szek he -
lyé be az „a sport igaz ga tá si szerv ve ze tõ je” szö veg, 8.  §
(2) be kez dé sé ben az „az NSH-t” szö veg rész he lyé be az

„a s por ti gaz ga tá si szer vet” szö veg, 8.  § (2) be kez dé sé ben
az „Az NSH” szö veg rész he lyé be az „A sport igaz ga tá si
szerv” szö veg,

b) a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 38.  § (4) be kez -
dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet ben Nem ze ti
Sport hi va tal (a továb biak ban: NSH) költ ség ve té si cím bõl” 
szö veg rész he lyé be a „sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál -
tal ve ze tett mi nisz té rium költ ség ve té si fe je ze té bõl” szö -
veg, 39.  § (4) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Sport hi va tal el nö -
ke (a továb biak ban: NSH el nö ke)” szö veg rész he lyé be a
„sport igaz ga tá si szerv ve ze tõ je” szö veg, 40.  § (1) be kez -
dé sé ben, 42.  § (1) be kez dé sé ben, 43.  § (1) be kez dé sé ben,
44.  § (1) be kez dé sé ben, 51.  § (1) be kez dé sé ben, 61.  §
(1) be kez dé sé ben, 64.  § (1) és (3) be kez dé sé ben az „az
NSH” szö veg ré szek he lyé be az „a sport igaz ga tá si szerv”
szö veg, 40.  § (4) be kez dé sé ben, 42.  § (4) be kez dé sé ben,
43.  § (3) be kez dé sé ben, 44.  § (3) be kez dé sé ben az „az
NSH költ ség ve té si cím bõl” szö veg ré szek he lyé be az
„a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té -
rium költ ség ve té si fe je ze té bõl” szö veg, 41.  § (4) be kez dé -
sé ben, 45.  § (3) be kez dé sé ben, 50.  § (3) be kez dés b) pont -
já ban, 53.  § (4) be kez dé sé ben, 64.  § (2) be kez dé sé ben az
„az NSH el nö ke” szö veg ré szek he lyé be az „a sport igaz ga -
tá si szerv ve ze tõ je” szö veg, 42.  § (3) be kez dés c) és
h) pont já ban, 43.  § (2) be kez dés e) pont já ban, 44.  § (2) be -
kez dés f) pont já ban az „az NSH-val” szö veg ré szek he lyé -
be az „a sport igaz ga tá si szerv vel” szö veg, 48.  § (4) be kez -
dé sé ben, 62.  § (1) be kez dé sé ben, 64.  § (4)–(6) be kez dé sé -
ben az „az NSH el nö ké nek” szö veg ré szek he lyé be az
„a sport igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé nek” szö veg, 48.  § (5) be -
kez dé sé ben az „If jú sá gi és Sport bi zott sá ga” szö veg rész
he lyé be a „sport ügyek kel fog lal ko zó bi zott sá ga” szö veg,
51.  § (2) be kez dé sé ben, 57.  § (4) be kez dé sé ben, 64.  §
(1) be kez dé sé ben az „Az NSH” szö veg rész he lyé be az
„A sport igaz ga tá si szerv” szö veg, 53.  § (3) be kez dés
b) pont já ban az „If jú sá gi és Sport bi zott sá gá nak” szö veg -
rész he lyé be a „sport ügyek kel fog lal ko zó bi zott sá gá nak”
szö veg, 54.  § (2) be kez dé sé ben az „az NSH-ban” szö veg -
rész he lyé be az „a sport igaz ga tá si szer ven be lül” szö veg,
54.  § (2) be kez dé sé ben az „az NSH költ ség ve té si cí men”
szö veg rész he lyé be az „a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
ál tal ve ze tett mi nisz té rium költ ség ve té si fe je ze tén” szö -
veg, 56.  § (2) be kez dé sé ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um fe -
je zet ben NSH költ ség ve té si cím ben” szö veg rész he lyé be
az „a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té rium költ ség ve té si fe je ze té ben” szö veg, 56.  § (3) be -
kez dé sé ben az „NSH el nö ke” szö veg rész he lyé be az
„a sport igazgatási szerv ve ze tõ je” szö veg, 56.  § (3) be kez -
dé sé ben az „az NSH költ ség ve té si cím hez” szö veg rész he -
lyé be az „a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té rium költ ség ve té si fe je ze té hez” szö veg, 61.  §
(1) be kez dé sé ben az „az NSH költ ség ve té si cím alatt az
éves költ ség ve tés ben” szö veg rész he lyé be az „a sport po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium költ -
ség ve té si fe je ze té ben” szö veg,
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c) a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga -
tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény 16.  § (3) be kez dés 
a) pont já ban a „Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke” szö veg rész
he lyé be a „sport igaz ga tá si szerv ve ze tõ je” szö veg
lép.

144.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 51.  § (3) be kez -
dé se, 53.  § (4) be kez dé sé ben az „ , a (3) be kez dés a) pont -
já ban meg je löl te ket a po li ti kai ál lam tit kár, a b) pont ban
meg je löl te ket az al el nök, a Ta nács társ el nö két az NSH el -
nö ke he lyet te sít he ti” szö veg rész.

XXV. Fejezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÁS

145.  § (1) A víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi
LVII. tör vény 45.  §-a a kö vet ke zõ új (11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(11) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
je löl je ki a víz ügyi ha tó sá got vagy ha tó sá go kat, valamint a
víz ügyi igaz ga tá si szer vet vagy szer ve ket.”

(2) A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 1995. évi LIII. tör vény a kö vet ke zõ 110/A.  §-sal egé -
szül ki:

„110/A.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de -
let ben je löl je ki a kör nye zet vé del mi ha tó sá got vagy ha tó -
sá go kat, valamint a kör nye zet vé del mi igaz ga tá si szer vet
vagy szer ve ket.”

(3) A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör -
vény a kö vet ke zõ 85/A. §-sal egé szül ki:

„85/A.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let -
ben je löl je ki a ter mé szet vé del mi ha tó sá got vagy ha tó sá -
go kat, a vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet vé del mi ke -
ze lé sé ért fe le lõs szer vet vagy szer ve ket.”

(4) A fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del mi 
és a me zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör vény a
kö vet ke zõ 31.  §-sal egé szül ki:

„31.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben 
je löl je ki a ter mé szet vé del mi õr szol gá la tot vagy ter mé szet -
vé del mi õr szol gá la to kat.”

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény

32.  § (1) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del mi és víz ügyi
igaz ga tó sá gok” szö veg rész he lyé be a „víz ügyi igaz ga tá si
szerv” szö veg,

b) az egyes ál lam i tu laj don ban lévõ va gyon tár gyak ön -
kor mány za tok tu laj do ná ba adá sá ról  szóló 1991. évi
XXXIII. tör vény 15.  §-ában a „víz ügyi igaz ga tó sá gok”
szö veg rész he lyé be a „víz ügyi igaz ga tá si szerv” szö veg,
26.  § (2) be kez dé sé ben a „ter mé szet vé del mi igaz ga tó ság
vagy nem ze ti park igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a „vé -
dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe -

le lõs szerv” szö veg, 32.  §-ában a „te rü le ti leg ille té kes víz -
ügyi igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a „víz ügyi igaz ga tá -
si szerv” szö veg,

c) a szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény ha tály -
ba lé pé sé rõl és az át me ne ti sza bá lyok ról  szóló 1992. évi
II. tör vény 15.  § (5) be kez dés má so dik mon da tá ban az
„ille té kes nem ze ti park vagy ter mé szet vé del mi igaz ga tó -
ság” szö veg rész he lyé be a „vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter -
mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg,

d) a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény 12/A.  § (2) be kez dé sé ben a „mû kö dé -
si te rü le te alap ján érin tett nem ze ti park igaz ga tó ság” szö -
veg rész he lyé be a „vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet -
vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 12/C.  § (1) be -
kez dés má so dik mon da tá ban a „mû kö dé si te rü le te alap ján
érin tett nem ze ti park igaz ga tó ság gal” szö veg rész he lyé be
a „vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet vé del mi kezelé -
séért fe le lõs szerv vel” szö veg,

e) a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény 27.  §
(6) be kez dé sé ben a „fel tá rás he lyén mû kö dõ nem ze ti park
igaz ga tó sá got” szö veg rész he lyé be a „vé dett ter mé sze ti te -
rü le tek ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szer vet” szö -
veg, 35.  § (1) be kez dé sé ben az „az illeté kes kör nye zet vé -
del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség nek” szö -
veg rész he lyé be az „a víz ügyi ha tó ság nak” szö veg, 38/A.  § 
(3) be kez dé sé ben a „te rü le ten” szö veg rész he lyé be a „te rü -
le ten az (1) be kez dés ben fog lalt jo gok en ge dé lye zé sé hez”
szö veg,

f) a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
3.  § (1) be kez dé sé ben a „mi nisz ter az ál lam i víz ügyi igaz -
ga tá si szer ve zet (a továb biak ban: víz ügyi igaz ga tá si szer -
ve zet) út ján” szö veg rész he lyé be a „víz ügyi igaz ga tá si
szerv” szö veg, 5.  § (1) be kez dé sé ben, 20.  § (2) be kez dé sé -
ben a „szer ve zet te rü le ti szer ve” szö veg rész he lyé be a
„szerv” szö veg, 16.  § (3) be kez dé sé ben, 17.  § (3) be kez dé -
sé ben, 19.  § (1) be kez dé sé ben, 20.  § (1) be kez dé sé ben a
„szer ve zet te rü le ti szer vé nek” szö veg rész he lyé be a
„szerv nek” szö veg,

g) a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
1995. évi LIII. tör vény 48.  § (2) be kez dé sé ben a „kör nye -
zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség nek
(a továb biak ban: fel ügye lõ ség)” szö veg rész he lyé be a
„kör nye zet vé del mi igaz ga tá si szerv nek” szö veg, 48.  §
(2) be kez dé sé ben, 49.  § (3) be kez dé sé ben, 50.  § (2) be kez -
dé sé ben, 65.  § (3) be kez dé sé ben a „fel ügye lõ ség” szö veg -
rész he lyé be a „kör nye zet vé del mi igaz ga tá si szerv” szö -
veg, 52.  § (2) be kez dé sé ben, 58.  § (2) be kez dés b) pont já -
ban, 66.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban, 66.  § (2) be kez dé -
sé ben, 67.  § (1)–(2) és (4)–(5) be kez dé sé ben, 68.  § (2) be -
kez dé sé ben, 71.  § (1)–(3) be kez dé sé ben, 72.  §-ában, 74.  §
(1)–(3) be kez dé sé ben, 75.  § (3) be kez dé sé ben, 76.  §
(3)–(4) be kez dé sé ben, 77.  §-ában, 79.  § (1)–(2) be kez dé -
sé ben, 80.  §-ában, 82.  § (2) be kez dé sé ben, 91.  § (2) be kez -
dé sé ben, 95/A.  §-ában a „fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé -
be a „kör nye zet vé del mi ha tó ság” szö veg, 76.  § (4) be kez -
dé sé ben, 82.  § (1) be kez dé sé ben a „fel ügye lõ ség nek” szö -
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veg rész he lyé be a „kör nye zet vé del mi ha tó ság nak” szö veg, 
64.  § (2) be kez dé sé ben az „irá nyí tá sa alatt álló hi va ta li
szer ve zet, az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség, to váb bá a fel ügye lõ sé -
gek, ille tõ leg más” szö veg rész he lyé be az „ , az” szö veg,
64/A.  § (1) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del mi, ter mé szet -
vé del mi és víz ügyi igaz ga tá si szer vek” szö veg rész he lyé -
be a „kör nye zet vé del mi igaz ga tá si szer vek” szö veg,
65.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be „A kör nye zet vé del mi ha -
tó sá gi együtt mû kö dés” al cím, 66.  § (1) be kez dés d) pont já -
ban a „fel ügye lõ ség, ille tõ leg az ön kor mány za ti kör nye -
zet vé del mi ha tó ság (a továb biak ban együtt: kör nye zet vé -
del mi ha tó ság) ál tal ki adott ha tá ro zat, vagy szak ha tó sá gi”
szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé del mi ha tó ság ál tal ki -
adott ha tá ro zat, vagy szak ha tó ság ként való köz re mû kö dé -
sük ese tén szak ha tó sá gi” szö veg, 67.  § (6) be kez dé sé ben a
„Fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé del mi
ha tó ság” szö veg,

h) a vé dett ter mé sze ti te rü le tek vé dett sé gi szint jé nek
hely re ál lí tá sá ról  szóló 1995. évi XCIII. tör vény 3.  §-ában a 
„kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye -
lõ ség” szö veg rész he lyé be a „ter mé szet vé del mi ha tó ság”
szö veg,

i) a ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
6.  § (4) be kez dé sé ben a „nem ze ti park igaz ga tó ság” szö -
veg rész he lyé be a „vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet -
vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 10.  § (2) be kez -
dé sé ben az „az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet -
vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a továb biak ban: Fõ -
fel ügye lõ ség)” szö veg rész he lyé be az „a ter mé szet vé del mi 
ha tó ság” szö veg, 17.  § (4) be kez dé sé ben, 42.  § (4) be kez -
dé sé ben a „Fõ fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „ter mé -
szet vé del mi ha tó ság” szö veg, 12.  §-ában, 13.  § (1) és
(3) be kez dé sé ben, 15.  § (3) be kez dé sé ben, 17.  § (6) be kez -
dé sé ben, 18.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 20.  § (2) be kez dé -
sé ben, 21.  § (1) be kez dé sé ben, 26.  § (3) és (4) be kez dé sé -
ben, 27.  § (3) be kez dé sé ben, 34.  § (3) és (4) be kez dé sé ben,
41/A.  § (2) be kez dé sé ben, 42.  § (3) és (6) be kez dé sé ben,
43.  § (2) be kez dé sé ben, 44.  § (1), (3) és (5) be kez dé sé ben,
48.  § (4) be kez dé sé ben, 49.  § (1) be kez dé sé ben, 50.  §
(1) be kez dé sé ben, 51.  § (3) és (7) be kez dé sé ben, 52.  §
(4) be kez dé sé ben, 53.  § (6) be kez dé sé ben, 54.  § (4) be kez -
dé sé ben, 71.  § (4) be kez dé sé ben, 74.  §-ában, 77.  §-ában,
78.  § (1), (3) és (4) be kez dé sé ben, 80.  § (2) be kez dé sé ben a 
„fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be „ter mé szet vé del mi ha -
tó ság” szö veg, 20.  § (2) be kez dé sé ben a „bá nyá sza ti ha tó -
ság” szö veg rész he lyé be a „bá nya fel ügye let” szö veg, 39.  § 
(1) be kez dé sé ben az „Or szá gos je len tõ sé gû vé dett” szö -
veg rész he lyé be a „Vé dett” szö veg, valamint a „fel ügye lõ -
ség” szö veg rész he lyé be a „ter mé szet vé del mi ha tó ság”
szö veg, 57.  § (1) be kez dé sé ben a „mi nisz ter irá nyí tá sa
alatt álló hi va ta li szer ve zet, to váb bá a Fõ fel ügye lõ ség, az
Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz -
ügyi Fõ igaz ga tó ság, az igaz ga tó ság, a fel ügye lõ ség” szö -
veg rész he lyé be a „mi nisz ter, az ál lam igaz ga tá si szer vek”
szö veg, 26.  § (1) be kez dé sé ben a „fel ügye lõ ség nek, he lyi

je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let ese tén a jegy zõ nek,
fõ vá ros ban a fõ jegy zõ nek” szö veg rész he lyé be a „ter mé -
szet vé del mi ha tó ság nak” szö veg, 40.  § (1) be kez dé sé ben,
54.  § (4) be kez dé sé ben a „fel ügye lõ ség nek” szö veg rész
he lyé be a „ter mé szet vé del mi ha tó ság nak” szö veg, 74.  §
(4) be kez dé sé ben a „fel ügye lõ sé get” szö veg rész he lyé be a
„ter mé szet vé del mi ha tó sá got” szö veg, 59.  § (1), (2) és
(4) be kez dé sé ben a „Ter mé szet vé del mi Õr szol gá lat” szö -
veg rész he lyé be a „ter mé szet vé del mi õr szol gá lat” szö veg,
59.  § (4) be kez dé sé ben a „Ter mé szet vé del mi Õr szol gá lat -
ra” szö veg rész he lyé be a „ter mé szet vé del mi õr szol gá lat -
ra” szö veg, 80.  § (4) be kez dé sé ben a „jegy zõ szab ta ki
[80.  § (2) be kez dés]” szö veg rész he lyé be a „he lyi vé dett
ter mé sze ti te rü let ese té ben szab ták ki” szö veg,

j) a ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi
XLI. tör vény 24.  § (3) be kez dé sé ben az „or szá gos je len tõ -
sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le ten a fel ügye lõ ség, he lyi je -
len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le ten a jegy zõ – a fõ vá ros -
ban a fõ jegy zõ –, a ha lá sza ti ha tó ság szak ha tó sá gi hoz zá já -
ru lá sá val”, szö veg rész he lyé be a „ter mé szet vé del mi ha tó -
ság (a továb biak ban: fel ügye lõ ség)” szö veg,

k) a fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del mi
és a me zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör vény
11.  §-ában a „nem ze ti park igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé -
be a „vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet vé del mi ke ze lé -
sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 11. és 12.  §-ában a „Ter mé -
szet vé del mi Õr szol gá lat” szö veg rész he lyé be a „ter mé -
szet vé del mi õr szol gá lat” szö veg,

l) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve -
ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény 3.  § b) és c) pont já ban a „ , szak ha tó sá gi” szö veg rész
he lyé be a „– szak ha tó sá gi köz re mû kö dés ese tén a szak ha -
tó sá gi –” szö veg, 34/A.  § (1) be kez dé sé ben és 39.  §
c) pont já ban az „a szak ha tó ság” szö veg rész he lyé be a
„– szak ha tó ság köz re mû kö dé se ese tén – a szak ha tó ság”
szö veg, 37.  § (2) be kez dé sé ben az „a te rü le ti leg ille té kes
kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye -
lõ sé get” szö veg rész he lyé be az „a kör nye zet vé del mi ha tó -
sá got” szö veg,

m) a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény 
32.  § (1) be kez dés b) pont já ban a „kör nye zet vé del mi, ter -
mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség” szö veg rész he -
lyé be a „kör nye zet vé del mi ha tó ság” szö veg,

n) a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 20.  § (4) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del mi, ter mé -
szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség (a továb biak ban: fel -
ügye lõ ség)” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé del mi ha -
tó ság” szö veg, 34.  § (1) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del -
mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok” szö veg rész he lyé be a „kör -
nye zet vé del mi igaz ga tá si szer vek” szö veg, 40.  § (2) be -
kez dé sé ben a „kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá -
nyí tá sa alatt álló hi va ta li szer ve zet, az Or szá gos Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség 
(a továb biak ban: Fõ fel ügye lõ ség), az Or szá gos Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ igaz ga tó ság
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(a továb biak ban: Fõ igaz ga tó ság), a fel ügye lõ sé gek, az
igaz ga tó sá gok” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le -
mért fe le lõs mi nisz ter, a kör nye zet vé del mi ál lam igaz ga tá -
si szer vek” szö veg, 56.  § (5) be kez dé sé ben a „fel ügye lõ -
ség nek” szö veg rész he lyé be a „ha tó ság nak” szö veg, a
„fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „ha tó ság” szö veg,

o) a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si
Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si
Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény 
9.  § (5) be kez dés a) pont já ban az „az ille té kes kör nye zet -
vé del mi és víz ügyi” szö veg rész he lyé be az „a kör nye zet -
vé del mi és a víz ügyi” szö veg, 16.  § (8) be kez dé sé ben a
„kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye -
lõ ség” szö veg rész he lyé be a „víz ügyi ha tó ság” szö veg,

p) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
69.  § (3) be kez dés elsõ mon da tá ban a „nem ze ti park igaz -
ga tó ság” szö veg rész he lyé be a „vé dett ter mé sze ti te rü le tek 
ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg,

q) a  Magyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény 5.  § (3) be kez dé sé ben az „ , az érin tett
szak ha tó sá gok kal és” szö veg rész he lyé be az „és érin tett”
szö veg, 9.  § (1) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség”
szö veg rész he lyé be az „a kör nye zet vé del mi ha tó ság nak a
Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt or szá gos ille té kességû
szer ve” szö veg, 10.  § (1) be kez dé sé ben a „mind a ha tó sá gi, 
mind a szak ha tó sá gi” szö veg rész he lyé be a „ha tó sá gi”
szö veg,

r) a Ti sza-völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö ve lé sét,
valamint az érin tett tér ség te rü let- és vi dék fej lesz té sét
szol gá ló prog ram (a Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se)
köz ér de kû sé gé rõl és meg va ló sí tá sá ról  szóló 2004. évi
LXVII. tör vény 4.  §-ában az „az Or szá gos Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ igaz ga tó ság” szö -
veg rész he lyé be az „a Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt
víz ügyi igaz ga tá si szerv” szö veg, 5.  § (2) be kez dé sé ben a
„kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye -
lõ ség” szö veg rész he lyé be a „víz ügyi ha tó ság” szö veg,
5.  § (2) be kez dé sé ben, 6.  §-ában, 7.  § (2) be kez dés b) pont -
já ban, 8.  § (1) be kez dé sé ben, 9.  § (1) és (4) be kez dé sé ben a 
„fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „víz ügyi ha tó ság”
szö veg, 9.  § (5) be kez dé sé ben a „fel ügye lõ ség nek” szö -
veg rész he lyé be a „víz ügyi ha tó ság nak” szö veg,
11.  §-ában a „Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség” szö veg rész he -
lyé be a „Kö zép-Ti sza-vi dé ken ille té kes kör nye zet vé del mi
ha tó ság, illetve víz ügyi ha tó ság” szö veg, 12.  §-ában, 13.  §
(1) be kez dé sé ben, 14.  § (3) be kez dé sé ben, 18.  § (3) be kez -
dé sé ben a „fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „víz ügyi
ha tó ság” szö veg,

s) a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény 
14.  § (2) be kez dé sé ben az „a szak ha tó sá gi” szö veg rész he -
lyé be a „– szak ha tó ság köz re mû kö dé se ese tén – a szak ha -
tó sá gi” szö veg, 21.  § (3) be kez dés a) pont já ban a „kör nye -
zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség”

szö veg rész he lyé be a „ter mé szet vé del mi ha tó ság” szö veg,
23.  § (3) be kez dés a) pont já ban az „a szak ha tó sá gi hoz zá -
já ru lá sok ban fog lal tak meg tar tá sá val” szö veg rész he lyé be
a „– szak ha tó ság köz re mû kö dé se ese tén a szak ha tó sá gi
hoz zá já ru lá sok ban fog lal tak meg tar tá sá val –” szö veg
lép.

146.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény

38/A.  § (3) be kez dés elsõ és ne gye dik mon da ta,
b) a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 

1995. évi LIII. tör vény 65.  § (1)–(2) be kez dé se, 78.  §-a,
92.  §-a, 110.  § (7) be kez dés b) pont ja és 110.  § (8) be kez -
dés a) pont ja,

c) a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
3.  § (2) és (4) be kez dé se, 5.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 45.  § 
(8) be kez dés b) pont já ban a „Te rü le ti” szö veg rész,

d) a ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
7.  § (4) be kez dé se, 21.  § (2) és (3) be kez dé se, 32.  § (2) be -
kez dé sé ben az „ , a ter mé szet vé del mi ha tó ság szak ha tó sá gi 
köz re mû kö dé sé vel” szö veg rész, 32.  § (3) be kez dé sé ben az 
„a ter mé szet vé del mi ha tó ság szak ha tó sá gi köz re mû kö dé -
sé vel” szö veg rész, 35.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „vagy
szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val” szö veg rész, 37.  § (1) be -
kez dés má so dik mon da ta, 38.  § (2) be kez dé se, 39.  § (2) be -
kez dé se, 42.  § (8) be kez dé se, 43.  § (5)–(6) be kez dé se,
44.  § (3) be kez dé sé ben az „ , amely be a fel ügye lõ sé get
mint szak ha tó sá got be von ja” szö veg rész, 48.  § (6) be kez -
dé sé ben az „– a Mi nisz té rium szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá -
val –” szö veg rész, 51.  § (2) és (6) be kez dé se, 54.  § (2) be -
kez dé se, 57.  § (2) be kez dé se, 58.  §-a, 59.  § (1) be kez dé sé -
ben a „va la mennyi igaz ga tó ság szer ve ze té ben” szö veg -
rész, 76.  § (2)–(3) be kez dé se, 77.  §-ában az „ , illetve he lyi
vé dett ter mé sze ti te rü let ese tén a jegy zõ,” szö veg rész,
78.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ille tõ leg he lyi vé dett ter mé -
sze ti te rü let ese té ben a jegy zõ” szö veg rész, 80.  § (2) be -
kez dé sé ben a „ , he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let
ese té ben pe dig a jegy zõ” szö veg rész, 85.  § a) pont já ban a
„7.  § (4) be kez dé sé ben,” és az „57.  § (2) be kez dé sé nek
elsõ for du la tá ban,” szö veg rész, 85.  § b) pont já ban az
„57.  § (2) be kez dé sé nek má so dik for du la tá ban,” szö veg -
rész,

e) a ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi
XLI. tör vény 6.  §-ának má so dik mon da ta, 16.  § (2) be kez -
dé se, 26.  § (1) be kez dés má so dik és har ma dik mon da ta,
30.  §-ában a „– ter mé sze ti, illetve or szá gos je len tõ sé gû vé -
dett ter mé sze ti, valamint Na tu ra 2000 te rü le ten, to váb bá
ví zi lé te sít mény ese tén a fel ügye lõ ség, he lyi je len tõ sé gû
vé dett ter mé sze ti te rü le ten a jegy zõ, a fõ vá ros ban a fõ jegy -
zõ szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val –” szö veg rész, 39.  §
(1) be kez dé sé ben a „– ter mé sze ti vagy or szá gos je len tõ sé -
gû vé dett ter mé sze ti te rü let ese tén a fel ügye lõ ség, he lyi je -
len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le ten a jegy zõ, a fõ vá ros -
ban a fõ jegy zõ ter mé szet vé del mi szak ha tó sá gi hoz zá já ru -
lá sá val –” szö veg rész, 39.  § (2) be kez dé se, 42.  § (1) be kez -
dé sé ben az „– a fel ügye lõ ség, he lyi je len tõ sé gû vé dett ter -
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mé sze ti te rü le ten a jegy zõ, a fõ vá ros ban a fõ jegy zõ ter mé -
szet vé del mi szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val –” szö veg rész,

f) a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény
9.  § (7) be kez dé se, 19.  § (3) be kez dé sé ben az „– a leg alább
10 ton na/év mennyi ség ben gyár tott, illetve for gal ma zott
ve szé lyes anyag ese tén – a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter vagy az ál ta la ki je lölt szerv szak ha tó sá gi köz re -
mû kö dé sé vel” szö veg rész, 32.  § (3) be kez dé sé ben az
„ , ille tõ leg az el len õr zést vég zõ fel ügye let meg ke re sé sé -
re” szö veg rész, 32.  § (3) be kez dés má so dik és har ma dik
mon da ta,

g) a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 41.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 43.  § (2) be kez dé se, 
54.  § (2) be kez dé se, 56.  § (5) be kez dé se má so dik és har -
ma dik mon da tá nak „kör nye zet vé del mi” szö veg ré szei,
valamint az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek 
ke res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény 20.  § (2) be -
kez dé se,

h) a ha jók ról tör té nõ szennye zés meg elõ zé sé rõl  szóló
1973. évi nem zet kö zi egyez mény és az ah hoz csa tolt
1978. évi Jegy zõ könyv (,,MARPOL 1973/1978.”) ki hir -
de té sé rõl  szóló 2001. évi X. tör vény 3.  § (2) be kez dé se,

i) a Ti sza-völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö ve lé sét,
valamint az érin tett tér ség te rü let- és vi dék fej lesz té sét
szol gá ló prog ram (a Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se)
köz ér de kû sé gé rõl és meg va ló sí tá sá ról  szóló 2004. évi
LXVII. tör vény 5.  § (2) be kez dé sé ben az „(a továb biak -
ban: fel ügye lõ ség)” szö veg rész, 5.  § (2) be kez dé sé ben és
6.  §-ában az „ , a kü lön jog sza bály sze rin ti ha tás kö ré ben
érin tett ha tó sá got szak ha tó ság ként be von va” szö veg rész,
13.  § (1) be kez dé sé ben az „az adott ter ve zé si sza kasz ban
érin tett va la mennyi szak ha tó ság tól,” szö veg rész, 13.  §
(2) be kez dé sé ben az „az ügy ben érin tett szak ha tó sá gok,”
szö veg rész, 14.  § (1) be kez dé se, 14.  § (3) be kez dé sé ben a
„szak ha tó sá gok, a” szö veg rész
ha tá lyát vesz ti.

XXVI. Fejezet

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS

147.  § (1) A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá -
ról  szóló 1979. évi 11. tör vényerejû ren de let a kö vet ke zõ
126/A.  §-sal egé szül ki:

„126/A.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a párt -
fo gó fel ügye lõi szol gá la tot vagy szol gá la to kat ren de let ben 
je löl je ki.”

(2) Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló
2005. évi XLVII. tör vény 5.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A 2. szá mú mel lék let m) pont md) és me) al pont já -
ban fog lalt ada to kat a szak ér tõi ka ma ra, az a)–i), l), n) és
q) pont já ban fog lalt ada to kat az igaz ság ügyi szak ér tõ, az r)
és s) pont já ban fog lalt ada to kat az ügy ben el já ró ha tó ság
kö te les be je len te ni az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zé ket

ve ze tõ ha tó ság nak. A 2. szá mú mel lék let r) és s) pont já ban
fog lalt ada tok ról az ügy ben el já ró ha tó ság az igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz tert és a szak ér tõi ka ma rát is ér te sí te ni 
kö te les.”

(3) Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló
2005. évi XLVII. tör vény 10.  § (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 9.  § (1) be kez dés, 19.  § (5) be kez dés, 32.  § (4) be -
kez dés alap ján ho zott ha tá ro zat fe lül vizs gá la tá ról a bí ró -
ság nem pe res el já rás ban ha tá roz. Ha e tör vénybõl vagy az
el já rás nem pe res jel le gé bõl más nem kö vet ke zik, a bí ró ság 
el já rá sá ra a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi
III. tör vény XX. Fe je ze té nek ren del ke zé se it kell meg fele -
lõen al kal maz ni.”

(4) Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló
2005. évi XLVII. tör vény 31.  § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
új d) és e) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben ál -
la pít sa meg]

„d) az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zé ket ve ze tõ ha tó -
ság vagy ha tó sá gok ki je lö lé sét,

e) a szak te rü let ága za ti kö ve tel mé nye i ért fe le lõs szerv
vagy szer vek ki je lö lé sét.”

148.  § (1) Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog -
vi szo nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 1.  § (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 bí ró sá gok kal,
b) az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta lá -

val (a továb biak ban: OIT Hi va ta la),
c) a Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt párt fo gó fel -

ügye lõi, jogi se gít ség nyúj tó, ál do zat se gí tõ és kár pót lá si te -
vé keny sé gért fe le lõs szerv vel, valamint igaz ság ügyi szak -
ér tõi in téz ménnyel (a továb biak ban együt te sen: egyéb
igaz ság ügyi szerv)
lé te sí tett szol gá la ti jog vi szony ra (a továb biak ban: szol gá -
la ti jog vi szony) ter jed ki.”

(2) Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 135.  §-a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„135.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az
egyéb igaz ság ügyi szer ve ket ren de let ben ha tá roz za meg.

(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az egyéb igaz -
ság ügyi szerv ese té ben meg ha tá roz za a be osz tá si pót lék
meg ál la pí tá sá ra jo go sí tó szer ve ze ti egy sé ge ket.

(3) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy

a) a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség gel járó
mun ka kö rö ket, to váb bá a va gyon nyi lat ko zat át adá sá ra,
ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat az egyéb igaz ság ügyi
szer vek te kin te té ben,

b) az igaz ság ügyi al kal ma zot tak mun ka kö ri el ne ve zé -
se it és a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek rész le tes sza bá lya it,
valamint a ve szé lyes sé gi pót lék ra jo go sí tó mun ka kö rö -
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ket – az OIT Hi va ta lá ra és a bí ró sá gok ra vo nat ko zó an az
OIT, valamint fel adat kö rük ben a kár pót lá sért fe le lõs mi -
nisz ter és az ál do zat se gí té sért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té -
sé vel –,

c) a bí ró sá gi jog gya kor lat rész le tes sza bá lya it
ren de let ben ál la pít sa meg.”

149.  § (1) A jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló 2003. évi
LXXX. tör vény 74.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„74.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a jogi se gít -
ség nyúj tó szol gá la tot vagy szol gá la to kat ren de let ben je -
löl je ki.”

(2) A jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló 2003. évi
LXXX. tör vény 75.  § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügy mi nisz ter, hogy ren -
de let tel ál la pít sa meg:]

„a) az e tör vény sze rin ti tá mo ga tá sok en ge dé lye zé se,
fo lyó sí tá sa és vissza té rí té se irán ti el já rás rész le tes sza bá -
lya it,”

(3) A bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak se gí té sé rõl és az
ál lam i kár eny hí tés rõl  szóló 2005. évi CXXXV. tör vény
29.  § (2)–(3) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé -
sek lép nek:

„(2) A tá mo ga tá si el já rás ban a tá mo ga tó ha tó ság se gí ti
az ál do za tot a nyom tat vány ki töl té sé ben, út mu ta tást ad a
ki egé szí tõ ada tok irán ti meg ke re sés tel je sí té sé hez, szük -
ség sze rint be szer zi a ki egé szí tõ ada to kat, meg hall gat ja az
ál do za tot, to váb bít ja a ké rel met a dön tõ ha tó ság hoz.

(3) A dön té si el já rás ban a dön tõ ha tó ság a kár eny hí tés
irán ti ké rel met ér dem ben el bí rál ja.”

(4) A bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak se gí té sé rõl és az
ál lam i kár eny hí tés rõl  szóló 2005. évi CXXXV. tör vény
46.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az ál do zat se -
gí tõ szol gá la tot vagy szol gá la to kat, ezen be lül a tá mo ga tó
ha tó sá got vagy ha tó sá go kat és a dön tõ ha tó sá got vagy ha -
tó sá go kat ren de let ben je löl je ki.”

(5) Az éle tük tõl és a sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog -
ta la nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott ha tár idõk is mé telt meg nyi tá sá ról és a kár -
pót lás le zá rá sá ról  szóló 2006. évi XLVII. tör vény a kö vet -
ke zõ új 5.  §-sal egé szül ki:

„5.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a kár pót lá si
ha tó sá got vagy ha tó sá go kat ren de let ben je löl je ki.”

150.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a nem ze ti gon do zás ról  szóló 1992. évi LII. tör vény

6.  § (1) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Kár ren de zé si és
Kár pót lá si Hi va tal (a továb biak ban: OKKH) szö veg rész
he lyé be az „a kár pót lá si ha tó ság” szö veg, a „jo go sult ál -
lan dó la kó he lye sze rint ille té kes me gyei (fõ vá ro si) kár ren -
de zé si hi va tal hoz vagy az OKKH-hoz” szö veg rész he lyé -
be az „a kár pót lá si ha tó ság hoz” szö veg, 6.  § (2) be kez dé -

sé ben az „az OKKH” szö veg rész he lyé be az „a kár pót lá si
ha tó ság” szö veg, 6.  § (2) be kez dé sé ben és 7.  § (1) be kez -
dé sé ben az „Az OKKH” szö veg rész he lyé be az „A kár pót -
lá si ha tó ság” szö veg, 6.  § (3) be kez dé sé ben az „az OKKH
el nö ke dönt. Az OKKH el nö ké nek” szö veg rész he lyé be az 
„a kár pót lá si ha tó ság” szö veg,

b) az igaz ság ügyi szak ér tõi ka ma rá ról  szóló 1995. évi
CXIV. tör vény 1/A.  § (1) be kez dés a) pont já ban, 2.  §
(1) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zé ket ve ze tõ ha -
tó ság” szö veg, 2.  § (1) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi -
nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyi szak ér tõi
név jegy zé ket ve ze tõ ha tó ság” szö veg, 3/A.  § (4) be kez dé -
sé ben, 48.  §-ában az „Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um nak” szö -
veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter nek és
az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zé ket ve ze tõ ha tó ság nak” 
szö veg, 3/B.  § (2) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz -
té ri um nak” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyi szak ér tõi
név jegy zé ket ve ze tõ ha tó ság nak” szö veg, 3/C.  § (2) be -
kez dé sé ben és (4)–(5) be kez dé sé ben, 23/A.  § (3) be kez dé -
sé ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be
az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 16.  § (2) be -
kez dés j) pont já ban, 20.  § (1) be kez dé sé ben az „igaz ság -
ügym inisz ter nek” szö veg ré szek he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter nek” szö veg, 23/A.  § (3) be kez dé -
sé ben az „ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz té rium” szö -
veg rész he lyé be az „ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 33.  § (3) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi -
nisz té ri u mot” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz tert és az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zé ket ve -
ze tõ ha tó sá got” szö veg, 49.  § (1)–(2) be kez dé sé ben,
valamint 49.  § (3) be kez dé se fel ve ze tõ szö ve gé ben és
b) pont já ban az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg ré szek he -
lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 1.  § (2) be kez dé sé -
ben a „fel so rolt” szö veg rész he lyé be a „meg je lölt” szö veg, 
8.  § (1) be kez dés c) pont já ban az „Igaz ság ügyi Hi va tal és
az ISZKI fõ igaz ga tó ja, fõ igaz ga tó-he lyet te sei” szö veg rész 
he lyé be az „egyéb igaz ság ügyi szerv ve ze tõ je és he lyet te -
se” szö veg, 11.  § (4) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Hi va -
tal fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be az „egyéb igaz ság -
ügyi szerv ve ze tõ je” szö veg, 14/A.  § (4) be kez dé sé ben az
„Igaz ság ügyi Hi va tal és az ISZKI” szö veg rész he lyé be az
„egyéb igaz ság ügyi szerv” szö veg, 33.  § (1) be kez dé sé ben
az „ , a fõ osz tály ve ze tõ, az Igaz ság ügyi Hi va tal fõ igaz ga -
tó ja, fõ igaz ga tó-he lyet te se és igaz ga tó ja, az ISZKI fõ igaz -
ga tó ja, fõ igaz ga tó-he lyet te se, az igaz ság ügyi szak ér tõi in -
té zet igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be a „fõ osz tály ve ze tõ je, 
az egyéb igaz ság ügyi szerv ve ze tõ je és he lyet te se” szö veg, 
103/A.  § (1) be kez dés b) pont já ban az „Igaz ság ügyi Hi va -
tal és az ISZKI” szö veg rész he lyé be az „egyéb igaz ság -
ügyi szerv” szö veg, 104.  § (1) be kez dé sé ben az „Igaz ság -
ügyi Hi va tal és az ISZKI fõ igaz ga tó ja, fõ igaz ga tó-he lyet -
te se” szö veg rész he lyé be az „egyéb igaz ság ügyi szerv ve -
ze tõ je és he lyet te se”, 105.  § (1) be kez dé sé ben az „, a Köz -
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pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal ban és az ISZKI Hi va ta lá ban”
szö veg rész he lyé be az „és az egyéb igaz ság ügyi szer vek -
nek a Kor mány ál tal ren de let ben meg ha tá ro zott szer ve ze ti
egy sé gé nél” szö veg, 105.  § (2) be kez dé sé ben az „a Köz -
pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal ban és az ISZKI Hi va ta lá ban”
szö veg rész he lyé be az „az egyéb igaz ság ügyi szer vek nél”
szö veg, 6. szá mú mel lék let 2. pont já ban az „Igaz ság ügyi
Hi va tal és az ISZKI fõ igaz ga tó ja, fõ igaz ga tó-he lyet te se”
szö veg rész he lyé be az „egyéb igaz ság ügyi szerv ve ze tõ je
és he lyet te se” szö veg,

d) a kül föl di szék he lyû vál lal ko zá sok ma gyar or szá gi
fi ók te le pe i rõl és ke res ke del mi kép vi se le te i rõl  szóló
1997. évi CXXXII. tör vény 12.  § (2) be kez dé sé ben az „az
Igaz ság ügyi Mi nisz té rium Cég nyil ván tar tá si és Cég in for -
má ci ós Szol gá la ta” szö veg rész he lyé be az „a cég in for má -
ci ós és az elekt ro ni kus cég el já rás ban köz re mû kö dõ szol -
gá lat” szö veg,

e) a bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi -
zo nyít vány ról  szóló 1999. évi LXXXV. tör vény 12.  §
(5) be kez dé sé ben az „az Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ- és El -
me gyó gyí tó In té zet köz li” szö veg rész he lyé be az „az igaz -
ság ügyi meg fi gye lõ és el me gyó gyí tó in té zet köz li” szö -
veg,

f) a gaz da sá gi ka ma rák ról  szóló 1999. évi CXXI. tör -
vény 11.  § (4) be kez dé sé ben a „Cég nyil ván tar tá si és Cég -
in for má ci ós Szol gá lat” szö veg rész he lyé be a „cég in for má -
ci ós és az elekt ro ni kus cég el já rás ban köz re mû kö dõ szol -
gá lat” szö veg,

g) a jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló 2003. évi LXXX. tör -
vény 3.  § (4) be kez dé sé ben az „a me gyei (fõ vá ro si) igaz -
ság ügyi hi va tal ál do zat se gí tõ szol gá la tai (a továb biak ban:
te rü le ti ál do zat se gí tõ szol gá lat) ad ják” szö veg rész he lyé be 
az „az ál do zat se gí tõ szol gá lat adja” szö veg, 22.  § (1) be -
kez dé sé ben a „fél nek a ké rel met” szö veg rész he lyé be a
„fél nek az e tör vény ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok
(a továb biak ban e Fe je zet ben együtt: tá mo ga tás) irán ti ké -
rel met” szö veg, 22.  § (1) be kez dé sé ben az „az ille té kes
me gyei hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az „a jogi se gít -
ség nyúj tó szol gá lat hoz” szö veg, 23.  § (1) be kez dé sé ben,
24.  §-ában, 25.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 27.  § (1)–(2) be -
kez dé sé ben, 28.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 33.  § (1) be kez -
dé sé ben, 35.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 36–37.  §-ai ban, 38.  § 
(1) és (3) be kez dé sé ben, 43.  § (4) be kez dé sé ben, 44.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben, 45–46.  §-ában, 48.  §-ában, 50.  §
(2) be kez dé sé ben, 60.  § (2)–(5) és (8) be kez dé sé ben a
„me gyei hi va tal” szö veg ré szek he lyé be a „jogi se gít ség -
nyúj tó szol gá lat” szö veg, 24.  §-ában, 45.  §-ában, 60.  §
(7) be kez dé sé ben a „me gyei hi va tal nak” szö veg rész he -
lyé be a „jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat nak” szö veg, 25.  §
(3) be kez dé sé ben, 50.  § (1) be kez dé sé ben, 70.  § (3) be kez -
dé sé ben a „me gyei hi va talt” szö veg rész he lyé be a „jogi se -
gít ség nyúj tó szol gá la tot” szö veg, 28.  § (2) be kez dé sé ben,
50.  § (3) be kez dé sé ben a „me gyei hi va tal hoz” szö veg rész
he lyé be a „jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat hoz” szö veg, 32.  §
(1) be kez dé sé ben az „A ké re lem rõl” szö veg rész he lyé be
az „A ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta irán ti ké re lem rõl”

szö veg, 32.  § (1) be kez dé sé ben, 39.  § (1) és (11) be kez dé -
sé ben a „me gyei és az or szá gos hi va tal” szö veg rész he lyé -
be a „jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat” szö veg, 33.  § (2) be -
kez dé sé ben a „me gyei hi va ta lok” szö veg rész he lyé be a
„jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat” szö veg, 38.  § (2) be kez dé -
sé ben, 51.  §-ában, 64.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 67.  §
(2) be kez dé sé ben, 71.  § (2) be kez dé sé ben, 71/A.  § (2) és
(4) be kez dé sé ben az „az or szá gos hi va tal” szö veg ré szek
he lyé be az „a jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat” szö veg, 39.  §
(8) be kez dé sé ben a „nem az ille té kes me gyei hi va tal” szö -
veg rész he lyé be az „a jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat ille té -
kesség hi á nyá ban” szö veg, 43.  § (3) be kez dé sé ben a „me -
gyei hi va tal tól” szö veg rész he lyé be a „jogi se gít ség nyúj tó
szol gá lat tól” szö veg, 45.  §-ában, 70.  § (1) be kez dés
c) pont já ban, 71/A.  § (3) be kez dé sé ben a „hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat” szö veg,
60.  § (1) be kez dé sé ben a „la kó he lye vagy szo ká sos és jog -
sze rû tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes me gyei hi va tal -
ban” szö veg rész he lyé be a „jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat -
nál” szö veg, 65.  § (2) be kez dé sé ben az „az or szá gos hi va -
talt” szö veg rész he lyé be az „a jogi se gít ség nyúj tó szol gá -
la tot” szö veg, 66.  § (1) be kez dé sé ben az „az or szá gos hi -
va tal lal” szö veg rész he lyé be az „a jogi se gít ség nyúj tó
szol gá lat tal” szö veg, 66.  § (5) be kez dé sé ben az „az or szá -
gos hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az „a jogi se gít ség -
nyúj tó szol gá lat nak” szö veg, 71.  § (1) be kez dé sé ben az
„Az or szá gos hi va tal” szö veg rész he lyé be az „A jogi se gít -
ség nyúj tó szol gá lat” szö veg, 71/A.  § (1) be kez dé sé ben az
„és csak az or szá gos hi va tal nál” szö veg rész he lyé be az
„a jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat nál” szö veg, 75.  § d) pont -
já ban a „me gyei és or szá gos hi va tal ban” szö veg rész he lyé -
be a „jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat nál” szö veg,

h) az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló
2005. évi XLVII. tör vény 3.  § (1) be kez dé sé ben az „igaz -
ság ügy mi nisz ter” és az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: Mi nisz té rium)” szö veg ré szek he lyé be az
„igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zé ket ve ze tõ ha tó ság” szö -
veg, 3.  § (2) be kez dé sé ben az „A Mi nisz té ri um nak” szö -
veg rész he lyé be az „Az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zé -
ket ve ze tõ ha tó ság nak” szö veg, 3.  § (4) be kez dé sé ben az
„igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö -
veg, 3.  § (5) be kez dé sé ben az „irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz -
té rium (illet ve fel ügye le te alá tar to zó szerv) vagy or szá gos 
ha tás kö rû szerv” szö veg rész he lyé be a „kö ve tel mé nye i ért
fe le lõs szerv” szö veg, 4.  § (1) be kez dé sé ben az „a Mi nisz -
té ri um nál” szö veg rész he lyé be az „az igaz ság ügyi szak ér -
tõi név jegy zé ket ve ze tõ ha tó ság nál” szö veg, 4.  § (2) be -
kez dé sé ben, 5.  § (2) és (6) be kez dé sé ben, 9.  § (3) be kez dé -
sé ben, 23.  § (1) be kez dé sé ben az „a Mi nisz té rium” szö -
veg rész he lyé be az „az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zé -
ket ve ze tõ ha tó ság” szö veg, 4.  § (3) be kez dé sé ben, 9.  §
(1) be kez dé sé ben, 20.  § (1) be kez dé sé ben, 22.  § (2) be kez -
dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be
az „igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zé ket ve ze tõ ha tó ság”
szö veg, 4.  § (4) be kez dé sé ben, 5.  § (3) és (6) be kez dé sé -
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ben, 11.  § (3) be kez dé sé ben az „A Mi nisz té rium” szö veg -
rész he lyé be az „Az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zé ket
ve ze tõ ha tó ság” szö veg, 5.  § (3) be kez dé sé ben az „A Mi -
nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „Az igaz ság ügyi szak -
ér tõi név jegy zé ket ve ze tõ ha tó ság” szö veg, 5.  § (5) be kez -
dé sé ben, 11.  § (1) be kez dé sé ben, 17.  § (3) be kez dé sé ben,
23.  § (2) be kez dé sé ben az „a Mi nisz té ri um nak” szö veg -
rész he lyé be az „az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zé ket
ve ze tõ ha tó ság nak” szö veg, 6.  § (1) be kez dé sé ben az
„a Mi nisz té ri um ban” szö veg rész he lyé be az „az igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um ban”
szö veg, 8.  § (4) be kez dé sé ben, 12.  § (4) be kez dé sé ben,
16.  § (5) be kez dé sé ben, 17.  § (1) be kez dé sé ben, 18.  §
(3) be kez dé sé ben, 19.  § (1)–(5) be kez dé sé ben, 25.  §
(1) be kez dé sé ben, 29.  § (2) be kez dé sé ben, 31.  §
(5)–(6) be kez dé sé ben, 32.  § (2)–(4) be kez dé sé ben az „az
igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter” 
szö veg, 18.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, valamint 19.  §
(7) be kez dé sé ben az „irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter
(orszá gos ha tás kö rû szerv)” szö veg rész he lyé be a „kö ve -
tel mé nye i ért fe le lõs szerv” szö veg, 18.  § (6) be kez dé sé -
ben, 31.  § (7) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 18.  § (6) be kez dé sé ben, 31.  § (7) be kez dé sé ben az
„az igaz ság ügym inisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „a mi -
nisz ter rel” szö veg, 19.  § (5) be kez dé sé ben az „az igaz ság -
ügyi szak ér tõt tör li a név jegy zék bõl” szö veg rész he lyé be a 
„ha tá ro za tot hoz a tör lé si ok fenn ál lá sá nak meg ál la pí tá sá -
ról” szö veg, 19.  § (7) be kez dé sé ben az „az igazságügy -
miniszternél” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter nél” szö -
veg, 22.  § (1) be kez dé sé ben az „igaz ság ügym inisz ter hez”
szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zé -
ket ve ze tõ ha tó ság hoz” szö veg, 29.  § (1) be kez dé sé ben,
32.  § (1) be kez dé sé ben „Az igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „A mi nisz ter” szö veg, 32.  § (4) be kez dé sé -
ben az „az igaz ság ügyi szak ér tõt a név jegy zék bõl tör li”
szö veg rész he lyé be a „ha tá ro za tot hoz a tör lé si ok fenn ál -
lá sá nak meg ál la pí tá sá ról” szö veg, 32.  § (5) be kez dé sé ben
a „sze rint” szö veg rész he lyé be az „alap ján a mi nisz ter
meg ál la pít ja, hogy” szö veg, az „e tör vény ha tály ba lé pé sé -
tõl” szö veg rész he lyé be az „er rõl  szóló jog erõs ha tá ro zat
kéz hez vé te lé tõl” szö veg, 32.  § (6) be kez dé sé ben az „igaz -
ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyi
szak ér tõi név jegy zé ket ve ze tõ ha tó ság – a mi nisz ter ér te sí -
té se alap ján –” szö veg, 32.  § (8) be kez dé sé ben a „2006. de -
cem ber 31-ig” szö veg rész he lyé be a „2008. ja nu ár 1-ig”
szö veg,

i) a bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak se gí té sé rõl és az ál -
lam i kár eny hí tés rõl  szóló 2005. évi CXXXV. tör vény 4.  §
(2) be kez dé sé ben az „a me gyei (fõ vá ro si) igaz ság ügyi hi -
va tal ál do zat se gí tõ szol gá la tai (a továbbiak ban: te rü le ti ál -
do zat se gí tõ szol gá lat)” szö veg rész he lyé be az „az ál do zat -
se gí tõ szol gá lat” szö veg, 4.  § (3) be kez dé sé ben, 9.  §
(2) be kez dé sé ben, 10.  § (2) és (4) be kez dé sé ben, 11.  §
(1) be kez dé sé ben, 15.  § (5) be kez dé sé ben, 23.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben, 24.  § (2) be kez dé sé ben, 25.  §
(2)–(3) be kez dé sé ben, 26.  § (2) be kez dé sé ben az „a te rü le -

ti” szö veg ré szek he lyé be az „az” szö veg, 9.  § (1) és (3) be -
kez dé sé ben, 13.  § (1) be kez dé sé ben, 15.  § (4) be kez dé sé -
ben, 16.  § (1), (3)–(5) be kez dé sé ben, 23.  § (1) be kez dé sé -
ben, 24.  § (1) be kez dé sé ben, 25.  § (1) és (4) be kez dé sé ben,
26.  § (1) be kez dé sé ben, 27.  §-ában, 41.  § (1)–(2) be kez dé -
sé ben, 43.  § (2) be kez dé sé ben az „A te rü le ti” szö veg ré szek 
he lyé be az „Az” szö veg, 11.  § (4) be kez dé sé ben, az „a te -
rü le ti” szö veg rész he lyé be az „az” szö veg, 11.  § (5) be kez -
dé sé ben az „a te rü le ti leg ille té kes te rü le ti” szö veg rész he -
lyé be az „az” szö veg, 13.  § (2) be kez dés d) pont já ban,
15.  § (2) be kez dé sé ben az „a te rü le ti ál do zat se gí tõ szol gá -
lat kö te le zi ha tá ro zat tal, ame lyik a tá mo ga tást en ge dé lyez -
te” szö veg rész he lyé be az „ál do zat se gí tõ szol gá lat ha tá ro -
zat tal kö te le zi” szö veg, 15.  § (3) be kez dé sé ben az „Igaz -
ság ügyi Hi va tal „ál do zat se gí tés” el ne ve zé sû cél elõ irány -
za tá nak” szö veg rész he lyé be az „ „ál do zat se gí tés” el ne ve -
zé sû cél elõ irány zat ja vá ra kell” szö veg, 16.  § (6) be kez dé -
sé ben az „A te rü le ti ál do zat se gí tõ szol gá la tok” szö veg rész
he lyé be az „Az ál do zat se gí tõ szol gá lat” szö veg, az „a köz -
pon ti” szö veg rész he lyé be az „az” szö veg, 19.  §-ában az
„Igaz ság ügyi Hi va tal „ál do zat se gí tés” el ne ve zé sû, fe lül rõl 
nyi tott cél elõ irány za tá nak” szö veg rész he lyé be az „ „ál do -
zat se gí tés” el ne ve zé sû, fe lül rõl nyi tott cél elõ irány zat”
szö veg, 20.  § (1) és (5) be kez dé sé ben az „A te rü le ti és a
köz pon ti” szö veg rész he lyé be az „Az” szö veg, 24.  §
(2) be kez dé sé ben a „te rü le ti jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat -
nak” szö veg rész he lyé be a „jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat -
nak” szö veg, 28.  §-ában az „az Igaz ság ügyi Hi va tal Jogi
Se gít ség nyúj tó Szol gá la ta” szö veg rész he lyé be az „a jogi
se gít ség nyúj tó szol gá lat” szö veg, 35.  § (1) be kez dés
b) pont já ban az „az erre ille té kes tá mo ga tó ha tó ság” szö -
veg rész he lyé be az „a tá mo ga tó ha tó ság” szö veg, 38.  §
(1) be kez dé sé ben az „A já ra dék ra jo go sult la kó he lye sze -
rint ille té kes te rü le ti” szö veg rész he lyé be az „Az” szö veg,
39.  §-ában az „a Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal” szö veg -
rész he lyé be az „az ál do zat se gí tõ szol gá lat” szö veg, 42.  §
(1) be kez dé sé ben az „a köz pon ti és te rü le ti ál do zat se gí tõ
szol gá la tok rend sze re sen fi gye lem mel kí sé rik, en nek ke re -
té ben tá jé koz ta tást kér nek” szö veg rész he lyé be az „az ál -
do zat se gí tõ szol gá lat rend sze re sen fi gye lem mel kí sé ri, en -
nek ke re té ben tá jé koz ta tást kér” szö veg, valamint a „Ta -
pasz ta la ta ik ról a te rü le ti és köz pon ti ál do zat se gí tõ szol gá -
la tok éven te elem zõ je len tést ké szí te nek” szö veg rész he -
lyé be a „Ta pasz ta la ta i ról az ál do zat se gí tõ szol gá lat éven te
elem zõ je len tést ké szít” szö veg, 42.  § (2)–(3) be kez dé sé -
ben az „A köz pon ti” szö veg rész he lyé be az „Az” szö veg,
43.  § (1) be kez dé sé ben az „A köz pon ti és te rü le ti ál do zat -
se gí tõ szol gá la tok fel ada ta ik el lá tá sa so rán együtt mû köd -
nek és kap cso la tot tar ta nak” szö veg rész he lyé be az „Az ál -
do zat se gí tõ szol gá lat fel ada tai el lá tá sa so rán együtt mû kö -
dik és kap cso la tot tart” szö veg, 46.  § (1) be kez dés b) pont -
já ban az „a te rü le ti és köz pon ti” szö veg rész he lyé be az
„az” szö veg,

j) a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a
vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 1.  §-át meg -
elõ zõ al cím ben, 11.  §-ában, 13.  § (1)–(2) be kez dé sé ben,
14.  § (3)–(4) be kez dé sé ben, 15.  § (1)–(4) be kez dé sé ben,
16.  § (1) és (3)–(4) be kez dé sé ben, 17.  § (1) be kez dé sé ben,
19.  § (1)–(4) be kez dé sé ben, 36.  § (4) be kez dé sé ben, 37.  §
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(4) be kez dé sé ben, 38.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 63.  §
(1) be kez dé sé ben, 87.  § (3) be kez dé sé ben a „Cég szol gá -
lat” szö veg ré szek he lyé be a „cég in for má ci ós szol gá lat”
szö veg, 1.  § (2) be kez dé sé ben az „Az Igaz ság ügyi Mi nisz -
té rium szer ve ze ti egy sé ge ként mû kö dõ Cég in for má ci ós és
az Elekt ro ni kus Cég el já rás ban Köz re mû kö dõ Szol gá lat
(a továb biak ban: Cég szol gá lat)” szö veg rész he lyé be az „A 
cég in for má ci ós és az elekt ro ni kus cég el já rás ban köz re mû -
kö dõ szol gá lat (a továb biak ban: cég in for má ci ós szol gá -
lat)” szö veg, 13.  § (1) be kez dé sé ben, 19.  § (3) be kez dé sé -
ben a „Cég szol gá lat nál” szö veg rész he lyé be a „cég in for -
má ci ós szol gá lat nál” szö veg, 14.  § (1) be kez dé sé ben, 16.  § 
(1)–(2) be kez dé sé ben, 39.  § (1) be kez dé sé ben a „Cég szol -
gá lat tól” szö veg rész he lyé be a „cég in for má ci ós szol gá lat -
tól” szö veg, 18.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 19.  § (2) be kez -
dé sé ben, 37.  § (3) be kez dé sé ben a „Cég szol gá lat hoz” szö -
veg ré szek he lyé be a „cég in for má ci ós szol gá lat hoz” szö -
veg, 87.  § (2) be kez dé sé ben a „Cég szol gá lat nak” szö veg -
rész he lyé be a „cég in for má ci ós szol gá lat nak” szö veg,
128.  § c) pont já ban a „Cég in for má ci ós és az Elekt ro ni kus
Cég el já rás ban Köz re mû kö dõ Cég szol gá lat” szö veg rész
he lyé be a „cég in for má ci ós szol gá lat” szö veg,

k) az éle tük tõl és a sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog -
ta la nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott ha tár idõk is mé telt meg nyi tá sá ról és a kár -
pót lás le zá rá sá ról  szóló 2006. évi XLVII. tör vény 2.  §
(2) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal hoz
(a továb biak ban: KIH)” szö veg rész he lyé be a „kár pót lá si
ha tó ság hoz” szö veg, 2.  § (2) be kez dé sé ben az „a KIH”
szö veg rész he lyé be az „a kár pót lá si ha tó ság” szö veg, 2.  §
(4)–(5) be kez dé sé ben a „KIH” szö veg rész he lyé be a „kár -
pót lá si ha tó ság” szö veg,

l) a lob bi te vé keny ség rõl  szóló 2006. évi XLIX. tör vény 
37.  § a) pont já ban a „szer vet” szö veg rész he lyé be a „szerv
vagy szer vek ki je lö lé sét” szö veg
lép.

151.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti

a) az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 8.  § (1) be kez dés
d) pont ja,

b) a jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló 2003. évi LXXX. tör -
vény 21.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 29.  §-a és az azt
meg elõ zõ al cím, 30–31.  §-a, 32.  § (1) be kez dés elsõ mon -
da ta, 39.  § (7) be kez dé se, 51.  §-ában a „ ; ré szé re a me gyei
hi va tal a tárgy hó nap ban be ér ke zett és jó vá ha gyott jogi se -
gí tõi szám lák, az zal egyen ér té kû egyéb ok ira tok alap ján a
tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 10. nap já ig kül di meg a ki fi ze -
tés hez szük sé ges ada to kat” szö veg rész, 71/A.  § (3) be kez -
dés má so dik mon da ta,

c) az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló
2005. évi XLVII. tör vény 25.  § (1) be kez dé sé ben az (or -
szá gos ha tás kö rû szerv ve ze tõ je)” szö veg rész,

d) a bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak se gí té sé rõl és az
ál lam i kár eny hí tés rõl  szóló 2005. évi CXXXV. tör vény
10.  § (1) be kez dé sé ben a „te rü le ti” szö veg rész, 12.  §-ában

az „el já rás ra ille té kes te rü le ti” szö veg rész, 14.  §-a és az azt 
meg elõ zõ al cím, 16.  § (2) be kez dés d) pont 1. al pont já ban
a „te rü le ti” szö veg rész, 20.  § (4) be kez dé se, 21.  §-a és az
azt meg elõ zõ al cím, 29.  §-át meg elõ zõ al cím, 34.  §-a és az
azt meg elõ zõ al cím, 36.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 38.  § 
(2) be kez dé se, 40.  § (3) be kez dé se,

e) a lob bi te vé keny ség rõl  szóló 2006. évi XLIX. tör -
vény 19.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím.

XXVII. Fejezet

A SZERVEZETT BÛNÖZÉS ELLENI FELLÉPÉS
KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELÕS SZERVVEL

ÖSSZEFÜGGÕ TÖR VÉNYMÓDOSÍTÁSOK

152.  § (1) A szer ve zett bû nö zés, valamint az az zal
össze füg gõ egyes je len sé gek el le ni fel lé pés sza bá lya i ról és 
az eh hez kap cso ló dó tör vénymódosításokról  szóló
1999. évi LXXV. tör vény 4.  § q) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„q) bû nös kap cso lat: a fel de rí tés alá vont sze méllyel

való olyan kap cso lat, amely te kin te té ben a Btk. 326.  §-ába
üt kö zõ or gaz da ság vagy a Btk. 244.  §-ába üt kö zõ bûn pár -
to lás bûn cse lek mé nyé nek gya nú ja me rül fel.”

(2) A szer ve zett bû nö zés, valamint az az zal össze füg gõ
egyes je len sé gek el le ni fel lé pés sza bá lya i ról és az eh hez
kap cso ló dó tör vénymódosításokról  szóló 1999. évi
LXXV. tör vény 4.  § s) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„s) szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek mény:
sa) a Btk. 263/C.  §-ába üt kö zõ bûn szer ve zet ben rész -

vé tel bûn tet te,
sb) a bûn szer ve zet ben (Btk. 137.  § 8. pont) el kö ve tett

öt évi vagy ezt meg ha la dó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ
szán dé kos bûn cse lek mé nyek,

sc) az em ber ke res ke de lem (Btk. 175/B.  §) bûn tet te,
sd) a Btk. 250–254.  §-ai ba üt kö zõ vesz te ge tés mi nõ sí -

tett ese tei bûn tet te, a Btk. 255.  §-ába üt kö zõ vesz te ge tés
bûn tet te, a Btk. 256.  §-ába üt kö zõ be fo lyás sal üzér ke dés
mi nõ sí tett ese te i nek bûn tet te, valamint a Btk.
258/B–258/D.  §-ai ba üt kö zõ vesz te ge tés nem zet kö zi kap -
cso lat ban bûn tet té nek mi nõ sí tett ese tei,

se) a Btk. 259.  §-ába üt kö zõ köz ve szély oko zás bûn tet -
te, a Btk. 261.  §-ába üt kö zõ ter ror cse lek mény bûn tet te, a
Btk. 262.  §-ába üt kö zõ légi jár mû, vas úti, vízi, köz úti tö -
meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár -
mû ha ta lom ba ke rí té se bûn tet te, a Btk. 263/A.  §-ának
(1)–(3) be kez dé sé be üt kö zõ vissza élés lõ fegy ver rel vagy
lõ szer rel bûn tet te, a Btk. 264.  §-ába üt kö zõ vissza élés ra -
dio ak tív anyag gal bûn tet te, a Btk. 264/C.  §-ába üt kö zõ
vissza élés nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy ver rel
bûn tet te, a Btk. 270/A.  §-ának (3) be kez dé sé be üt kö zõ
köz ve széllyel fe nye ge tés bûn tet te, a Btk. 274.  §-ának
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(1) be kez dé sé be üt kö zõ köz ok irat-ha mi sí tás bûn tet te, a
Btk. 282–282/B.  §-ába üt kö zõ vissza élés ká bí tó szer rel
bûn cse lek mény,

sf) a Btk. 287.  §-ába üt kö zõ ha di tech ni kai esz kö zök és
szol gál ta tá sok, ille tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és
tech no ló gi ák for gal má ra vo nat ko zó kö te le zett ség meg sze -
gé sé nek bûn tet te, a Btk. 303–303/A.  §-ába üt kö zõ pénz -
mo sás bûn tet te, a Btk. 304.  §-ába üt kö zõ pénz ha mi sí tás
bûn tet te és a Btk. 304/A.  §-ába üt kö zõ pénz ha mi sí tás elõ -
se gí té sé nek vét sé ge,

sg) a bûn szö vet ség ben el kö ve tett em ber i test til tott fel -
hasz ná lá sa [Btk. 173/I.  § (3) be kez dés b) pont], em ber rab -
lás [Btk. 175/A.  § (2) be kez dés a) pont], köz ér de kû üzem
mû kö dé sé nek meg za va rá sa [Btk. 260.  § (2) be kez dés],
vissza élés rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel [Btk.
263.  § (2) be kez dés b) pont], fegy ver csem pé szet [Btk.
263/B.  § (2) be kez dés b) pont], vissza élés nuk le á ris lé te sít -
mény üze mel te té sé vel [Btk. 264/A.  § (2) be kez dés], egye -
di azo no sí tó jel meg ha mi sí tá sa [Btk. 277/A.  § (2) be kez dés 
b) pont], bé lyeg ha mi sí tás [Btk. 307.  § (3) be kez dés
a) pont], csem pé szet és vám or gaz da ság [Btk. 312.  §
(3) be kez dés b) pont, (4) be kez dés b) pont], készpénz-
 helyettesítõ fi ze té si esz köz zel vissza élés [Btk. 313/C.  §
(4) be kez dés b) pont, (5) be kez dés b) pont], rab lás [Btk.
321.  § (3) be kez dés c) pont, (4) be kez dés b) és c) pont jai],
illetve zsa ro lás [Btk. 323.  § (2) be kez dés a) pont ja] bûn tet te;”

(3) A szer ve zett bû nö zés, valamint az az zal össze füg gõ
egyes je len sé gek el le ni fel lé pés sza bá lya i ról és az eh hez
kap cso ló dó tör vénymódosításokról  szóló 1999. évi
LXXV. tör vény 4.  §-a a kö vet ke zõ t) pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„t) fel de rí tés alá vont sze mély: aki vel szem ben az

együtt mû kö dõ szer vek a szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ 
bûn cse lek mény gya nú ja  miatt fel de rí tõ te vé keny sé get vé -
gez nek.”

(4) A szer ve zett bû nö zés, valamint az az zal össze füg gõ
egyes je len sé gek el le ni fel lé pés sza bá lya i ról és az eh hez
kap cso ló dó tör vénymódosításokról  szóló 1999. évi
LXXV. tör vény a 4.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ I/A. Fe je -
zet tel és 4/A–4/H.  §-ok kal egé szül ki:

„I/A. Fejezet

A SZERVEZETT BÛNÖZÉS ELLENI KOORDINÁCIÓ

4/A.  § (1) A szer ve zett bû nö zés meg elõ zé sé nek, meg -
sza kí tá sá nak, fel de rí té sé nek elõ se gí té se cél já ból a szer ve -
zett bû nö zés el le ni fel lé pés cél já ból gyûj tött ada tok gyûj -
té sé nek, fel hasz ná lá sá nak és el len õr zé sé nek ko or di ná ci ó -
já ért fe le lõs szerv (a továb biak ban: szer ve zett bû nö zés el -
le ni ko or di ná ci ós köz pont)

a) gyûj ti az együtt mû kö dõ szer vek tõl ér ke zett ada to -
kat; meg vizs gál ja, hogy azok a tör vény 4/B–4/C.  §-ai ban
fel so rolt adat cso por tok va la me lyi ké be tar toz nak-e, el len -
ke zõ eset ben az ada tot a kül dõ szer vek nek vissza kül di,

b) fi gye lem mel kí sé ri, hogy az együtt mû kö dõ szer vek -
nél nem fo lyik-e pár hu za mos fel de rí tés, en nek ész le lé se

ese tén az érin tett szer ve ket a pár hu za mos fel de rí tés rõl ér -
te sí ti,

c) az együtt mû kö dõ szer vek meg ke re sé sé re, a rá juk vo -
nat ko zó tör vények sze rint ál ta luk ke zel he tõ ada tok kö ré -
nek figye lembe véte lével in for má ci ó kat szol gál tat,

d) meg vizs gál ja, hogy a be ér ke zett adat ra vo nat ko zó an
más együtt mû kö dõ szerv tõl nem ér ke zett-e in for má ci ós
igény, és amennyi ben a jog sza bá lyi fel té te lek fenn áll nak,
az igény lõ szer vek nek az ada tot to váb bít ja,

e) az együtt mû kö dõ szer vek ré szé rõl ér ke zett ada to -
kat – azok elem zé sét, ér té ke lé sét köve tõen – a ha tás kör rel
és ille té kességgel ren del ke zõ együtt mû kö dõ szer vek nek
kül di meg, az el vég zett elem zõ-ér té ke lõ te vé keny ség ered -
mé nye ként – szük ség sze rint – fel de rí té si cse lek mény re,
nyo mo zá si cse lek mény re, in téz ke dés re tesz ja vas la tot,

f) fi gye lem mel kí sé ri, hogy a be ér ke zett adat hoz kap -
csol ha tó, azt ki egé szí tõ vagy az zal össze füg gõ adat nem
áll-e ren del ke zés re, en nek ész le lé se ese tén az érin tett
együtt mû kö dõ szer ve ket az ada tok össze füg gé se i rõl ér te -
sí ti,

g) a szer ve zett bû nö zés ben sze re pet ját szó bû nö zõi
cso por tok ala ku lá sá nak és meg szû né sé nek, egy más hoz
való vi szo nyá nak fi gye lem mel kí sé ré sé vel, jog el le ne sen
szer zett ja va ik le ga li zá lá sát szol gá ló vál lal ko zá sa ik elem -
zé sé vel se gít sé get nyújt az el le nük való fel lé pés hez.

(2) A szer ve zett bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós köz pont a
szer ve zett bû nö zés el le ni stra té gi ai dön té sek meg ho za ta lá -
nak elõ se gí té se cél já ból

a) a ren del ke zés re álló ada tok elem zé sé nek ered mé -
nye ként sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan sta tisz ti kai ada -
tok szol gál ta tá sá val se gít sé get nyújt a szer ve zett bû nö zés
el le ni kor mány za ti dön té sek meg ho za ta lá hoz,

b) fi gye lem mel kí sé ri a szer ve zett bû nö zés te rén je lent -
ke zõ ten den ci á kat, új je len sé ge ket, ezek rõl elem zé se ket,
ta nul má nyo kat ké szít.

(3) A szer ve zett bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós köz pont
ré szé re e tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint

a) az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság,
b) a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta,
c) a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga,
d) a Vám- és Pénz ügy õr ség,
e) a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal,
f) az In for má ci ós Hi va tal,
g) a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat,
h) a Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal, és
i) a Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal

szol gál tat ada to kat, illetve jo go sult on nan ada tok igény lé -
sé re.

(4) A szer ve zett bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós köz pont
fel ada ta i nak el lá tá sa so rán az együtt mû kö dõ szer vek or -
szá gos pa rancs no kai ál tal erre ki je lölt köz pon ti szer ve i vel
mû kö dik együtt.

Adat ke ze lés

4/B.  § (1) A szer ve zett bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós köz -
pont az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta i nak el lá tá sa
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cél já ból az együtt mû kö dõ szer vek adat szol gál ta tá sá ból
szár ma zó ada to kat, ezen be lül a kö vet ke zõ sze mé lyes ada -
to kat ke ze li:

a) azon fel de rí tés alá vont sze mély ter mé sze tes sze mé -
lyi azo no sí tó ada ta it, valamint a sze mé lyé nek azo no sí tá sá -
ra al kal mas egyéb ada to kat – ide nem ért ve a sze mély azo -
no sí tó, adó azo no sí tó és tár sa da lom biz to sí tó azo no sí tó je -
let, valamint az ujj nyo ma tot, az arc fény ké pet és a DNS-t –, 
aki vel szem ben a szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn -
cse lek mény gya nú ja me rül fel;

b) azon sze mély bû nös kap cso la ta i nak ter mé sze tes sze -
mé lyi azo no sí tó ada ta it, valamint a kap cso lat jel le gé re vo -
nat ko zó ada to kat, aki vel szem ben a szer ve zett bû nö zés sel
össze füg gõ bûn cse lek mény gya nú ja me rül fel.

(2) Az együtt mû kö dõ szer vek mint adat át adók, a ha tás -
kö rük be tar to zó a szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn -
cse lek mény fel de rí té se és meg elõ zé se so rán ke ze lé sük be
ke rült és a szer ve zett bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós köz pont
tör vényes fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges ada to kat ad -
ják át a szer ve zett bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós köz pont -
nak.

4/C.  § (1) A szer ve zett bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós köz -
pont az együtt mû kö dõ szer vek tõl át vett – a szer ve zett bû -
nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek mé nyek re vo nat ko -
zó – ada to kat ke ze li.

(2) A szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek mé -
nyek re vo nat ko zó ada tok alatt a fel de rí tés so rán fel me rült,
il le tõ leg a gya nú val érin tett bûn cse lek ménnyel, az el kö ve -
tés mód sze ré vel és esz kö zé vel össze füg gõ ada to kat – be le -
ért ve az ezzel össze füg gés ben szer zett ja vak ra és azok le -
ga li zá lá sá ra szol gá ló vál lal ko zá sok ra és egyéb mód sze -
rek re, esz kö zök re vo nat ko zó ada to kat – kell ér te ni.

(3) A szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek mé -
nyek re vo nat ko zó ada tok az ada tot át adó együtt mû kö dõ
szerv re irány adó adat ke ze lé si ha tár idõ el tel té ig ke zel he -
tõk.

4/D.  § (1) Az együtt mû kö dõ szer vek a bün te tõ el já rás el -
ren de lé sét meg elõ zõ en bir to kuk ba ke rült, a szer ve zett bû -
nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek mé nyek re vo nat ko zó ada -
to kat kö te le sek ké se de lem nél kül a szer ve zett bû nö zés el -
le ni ko or di ná ci ós köz pont nak meg kül de ni. Az adat át adás,
-át vé tel té nyét az adat át ve võ jé nél és át adó já nál do ku men -
tál ni kell.

(2) A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat a nem zet biz ton -
sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi CXXV. tör vény 9.  §
d) pont já ban fog lalt fel adat kör ének el lá tá sa so rán bir to ká -
ba ke rült, szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek mé -
nyek re vo nat ko zó ada tok kö ré be esõ in for má ci ók szol gál -
ta tá sá ra kö te les.

(3) A kö te le zõ adat szol gál ta tás alól ki vé te le sen, egye di
eset ben, a for rás éle té nek, tes ti ép sé gé nek köz vet len ve -
szé lyez te tett sé ge ese tén az együtt mû kö dõ szer vet irá nyí tó
mi nisz ter fel men tést ad hat.

(4) Az együtt mû kö dõ szerv nem zet biz ton sá gi vagy ki -
emelt sú lyú bûn ül dö zé si ér dek re te kin tet tel az át adott adat

más együtt mû kö dõ szerv nek tör té nõ meg kül dé sét meg tilt -
hat ja, kor lá toz hat ja, elõ ze tes hoz zá já ru lá sá hoz köt he ti.

(5) A meg kül dött adat tal össze füg gés ben kö zöl ni kell:
a) az adat szol gál ta tó szerv meg ne ve zé sét,
b) az adat ke ze lés jog alap ját, ha tár ide jét, valamint a ha -

tár idõ mó do su lá sát,
c) az adat ke let ke zé sé nek ide jét, valamint azt, hogy az

adat tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nye-e vagy sem,
d) az adat el len õr zött sé gét, to váb bá hogy az té nye ken,

becs lé se ken, kö vet kez te té se ken ala pul-e,
e) a fel hasz ná lás kor lá to zá sá ra vo nat ko zó tá jé koz ta -

tást.
4/E.  § (1) Az együtt mû kö dõ szerv, valamint a Leg fõbb

Ügyész ség szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek -
mé nyek  miatti bün te tõ el já rás meg in dí tá sá nak kez de mé -
nye zé sé rõl, illetve a bün te tõ el já rás meg in dí tá sá nak,
valamint meg szün te té sé nek té nyé rõl, to váb bá a bün te tõ el -
já rás alap já ul szol gá ló bûn cse lek mény mi nõ sí té sé nek
meg vál to zá sá ról a szer ve zett bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós
köz pon tot tá jé koz tat ja.

(2) A bün te tõ el já rás meg in dí tá sát köve tõen az együtt -
mû kö dõ szerv tõl és a Leg fõbb Ügyész ség tõl a szer ve zett
bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós köz pont az adat tal érin tett
bûn cse lek mény  miatti bün te tõ el já rás meg in dí tá sá nak té -
nyé re, illetve az el já ró ha tó ság ra vo nat ko zó an igé nyel het
ada to kat, ame lyek alap ján az együtt mû kö dõ szerv a tör -
vény ben meg ha tá ro zott adat kör ben kö te les adat szol gál ta -
tást tel je sí te ni.

4/F.  § (1) Az együtt mû kö dõ szer vek, valamint a Leg -
fõbb Ügyész ség tör vény ben meg ha tá ro zott fel de rí té si és
nyo mo zá si fel ada ta ik el lá tá sa cél já ból a rá juk vo nat ko zó
tör vény alap ján ál ta luk ke zel he tõ ada tok kö rét il le tõ en, a
konk rét cél meg je lö lé sé vel a szer ve zett bû nö zés el le ni
 koordinációs köz pont tól ada tot igé nyel het nek.

(2) Az igény lõ kér he ti az adat nak meg ha tá ro zott szem -
pon tok sze rin ti elem zé sét, ér té ke lé sét is.

(3) Az együtt mû kö dõ szerv ké ré sé re – e tör vény,
valamint az adat igény lõ re vo nat ko zó tör vény ke re tei kö -
zött – a szer ve zett bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós köz pont
ada tot szol gál tat.

4/G.  § (1) Az át vett ada tok jog sze rû ke ze lé sé ért az át ve -
võ szerv tar to zik fe le lõs ség gel.

(2) A szer ve zett bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós köz pont
ál tal ke zelt ada tot ha la dék ta la nul tö röl ni kell, ha

a) a tör vény 4/C.  §ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott adat ke ze lé si idõ le telt,

b) bí ró ság vagy az adat vé del mi biz to s az adat vé del mi
el já rás so rán az adat tör lé sét el ren del te,

c) az adat ke ze lé se szük ség te len vagy jog el le nes.
(3) Az adat ke ze lés sel érin tett sze mély nek a róla ke zelt

ada tok meg is me ré sé re irá nyuló ké rel mé nek tel je sí té sét a
szer ve zett bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós köz pont bûn ül dö -
zé si, illetve nem zet biz ton sá gi ér dek bõl meg ta gad hat ja.

4/H.  § (1) A szer ve zett bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós köz -
pont sze mé lyi ál lo má nyá ból adat vé del mi fe le lõst kell ki je -
löl ni.
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(2) A szer ve zett bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós köz pont
ve ze tõ je az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló
1995. évi LXV. tör vény 6.  § (1) be kez dés z) pont ja alap ján
mi nõ sí tés re jo go sult sze mély, gya ko rol ja az ezzel kap cso -
la tos jo go kat és kö te le zett sé ge ket.”

(5) A szer ve zett bû nö zés, valamint az az zal össze füg gõ
egyes je len sé gek el le ni fel lé pés sza bá lya i ról és az eh hez
kap cso ló dó tör vénymódosításokról  szóló 1999. évi
LXXV. tör vény 62.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
ki je löl je a szer ve zett bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós köz pon -
tot, valamint ren de let ben meg ál la pít sa a mû kö dé sé re, sze -
mé lyi ál lo má nyá ra, valamint az együtt mû kö dés ben részt -
ve võk jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re vo nat ko zó rész le tes sza -
bá lyo kat.”

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fegy ve res 
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo -
nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény 42.  § (2) be kez dés
h) pont já ban a „Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós
Köz pont nál” szö veg rész he lyé be a „szer ve zett bû nö zés el -
le ni fel lé pés cél já ból gyûj tött ada tok gyûj té sé nek, fel hasz -
ná lá sá nak és el len õr zé sé nek ko or di ná ci ó já ért fe le lõs
szerv nél” szö veg lép.

153.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont -
ról  szóló 2000. évi CXXVI. tör vény és a Szer ve zett Bû nö -
zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont ról  szóló 2000. évi
CXXVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi
XXVII. tör vény.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMI VEZETÕKET NEVESÍTÕ EGYES
TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

154.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a tisz -
tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá to zás ti lal -
má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény 42.  § (1) be kez dé se
he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(1) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö két a mi nisz ter,
el nök he lyet te se it az ál lam tit kár il let mé nyé vel azo nos dí ja -
zás, illetve jut ta tá sok il le tik meg az zal, hogy az el nök ve -
ze tõi il let mény pót lé ka alap il let mé nyé nek 110%-a, az el -
nök he lyet te sek ve ze tõi il let mény pót lé ka az alap il let mé -
nyük 100%-a, illetve az el nök és az el nök he lyet te sek il let -
mény ki egé szí té se az alap il let mé nyük 80%-a. A Ver seny -
ta nács tag já nak alap il let mé nye a köz tiszt vi se lõi il let mény -
alap tíz sze re se, ve ze tõi il let mény pót lé ka az alap il let mé -
nyé nek 80%-a.”

155.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg:
a) az Ál la mi Szám ve võ szék rõl  szóló 1989. évi

XXXVIII. tör vény 14.  § (5) be kez dé sé ben a „he lyet tes ál -

lam tit kárt” szö veg rész he lyé be a „szak ál lam tit kárt” szö -
veg,

b) az or szág gyû lé si kép vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1990. évi LV. tör vény 12.  § (2) be kez dé sé ben a „vagy po li -
ti kai ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „vagy ál lam tit kár”
szö veg,

c) a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény 33/A.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „he lyet -
tes ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „szak ál lam tit kár”
szö veg,

d) az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról  szóló 
1993. évi LIX. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé ben a „he lyet tes
ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „szak ál lam tit kár” szö -
veg, 9.  § (1) be kez dé sé ben az „a köz igaz ga tá si ál lam tit -
kárt” szö veg rész he lyé be az „az ál lam tit kárt” szö veg, 28.  § 
(5) be kez dé sé ben a „he lyet tes ál lam tit ká ré val” szö veg rész
he lyé be a „szak ál lam tit ká ré val” szö veg,

e) a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló
1993. évi LXXVII. tör vény 30/O.  § (1) be kez dé sé ben a
„he lyet tes ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „szak ál lam -
tit kár” szö veg,

f) az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló
1995. évi LXV. tör vény 6.  § (1) be kez dés q) pont já ban a
„Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ve ze tõ je, po li ti kai ál lam tit ká ra”
szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter” szö veg, 6.  § (3) be kez dé sé ben a „he lyet tes ál lam -
tit kárt” szö veg rész he lyé be a „szak ál lam tit kárt” szö veg,

g) a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 69.  § (4) be kez dés a) pont já ban, 2. szá mú
mel lék let 3. pont já ban a „he lyet tes ál lam tit ká rok” szö veg -
rész he lyé be a „szak ál lam tit ká rok” szö veg,

h) a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör -
vény 32.  § (10) be kez dé sé ben a „he lyet tes ál lam tit ká ré val” 
szö veg rész he lyé be a „szak ál lam tit ká ré val” szö veg, 39.  §
(1) be kez dé sé ben az „a köz igaz ga tá si ál lam tit kár” szö veg -
rész he lyé be az „az ál lam tit kár” szö veg, 69.  § (1) be kez dé -
sé ben a „he lyet tes ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a
„szak ál lam tit kár” szö veg,

i) a nem ze ti hír ügy nök ség rõl  szóló 1996. évi
CXXVII. tör vény 6.  § (4) be kez dé sé ben a „po li ti kai ál lam -
tit kár” szö veg rész he lyé be az „ál lam tit kár, szak ál lam tit -
kár” szö veg,

j) a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló
1997. évi LXVII. tör vény 101.  § (2) be kez dé sé ben a „he -
lyet tes ál lam tit kár ral” szö veg rész he lyé be a „szak ál lam tit -
kár ral” szö veg,

k) a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
12.  § (1) be kez dés d) pont já ban a „he lyet tes ál lam tit kár”
szö veg rész he lyé be a „szak ál lam tit kár” szö veg,

l) a köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el nök, az Or szág -
gyû lés el nö ke, az Alkot mány bíró ság el nö ke és a Leg fel -
sõbb Bí ró ság el nö ke tisz te let díj ár ól és jut ta tá sa i ról  szóló
2000. évi XXXIX. tör vény 10.  § (4) be kez dé sé ben a
„ helyettes ál lam tit ká ri” szö veg rész he lyé be a „szak ál lam -
tit ká ri” szö veg, az „a köz igaz ga tá si ál lam tit kár ra, il le tõ leg

2006/154. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12225



a he lyet tes ál lam tit kár ra” szö veg rész he lyé be az „az ál lam -
tit kár ra, il le tõ leg a szak ál lam tit kár ra” szö veg,

m) az Or szág gyû lés és a Kor mány euró pai uni ós
ügyek ben tör té nõ együtt mû kö dé sé rõl  szóló 2004. évi
LIII. tör vény 4.  § (3) be kez dé sé ben a „vagy po li ti kai ál -
lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „vagy ál lam tit kár” szö -
veg,

n) a hon vé de lem rõl és a  Magyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 63.  § (1) be kez dés e) pont já ban az
„a po li ti kai ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be az „az ál lam -
tit kár” szö veg, 65.  § (3) be kez dé sé ben a „po li ti kai ál lam tit -
ká ra” szö veg rész he lyé be az „ál lam tit ká ra” szö veg,
96.  §-ában, 100.  § (3) és (4) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá -
si ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „szak irá nyí tás ra jo go -
sult sze mély” szö veg, 97.  § (2) be kez dé sé ben a „köz igaz -
ga tá si ál lam tit kár nak” szö veg rész he lyé be a „szak irá nyí -
tás ra jo go sult sze mély” szö veg, a „Hon vé del mi Mi nisz té -
rium fõ osz tá lyai és cso port fõ nök sé gei” szö veg rész he lyé -
be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té rium” szö veg, 100.  § (1) be kez dé sé ben a „Hon vé del -
mi Mi nisz té rium” szö veg ré szek he lyé be a „hon véd ele mért 
fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg,
100.  § (1) és (2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si ál lam tit -
kár” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter ál tal ki je lölt sze -
mély” szö veg, 101.  § (5) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si
ál lam tit kár ral” szö veg rész he lyé be a „szak irá nyí tás ra jo -
go sult sze méllyel” szö veg, 110.  § (1) be kez dé sé ben a
„Hon vé del mi Mi nisz té rium köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra”
szö veg rész he lyé be a „szak irá nyí tás ra jo go sult sze mély”
szö veg
lép.

156.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi

XXIII. tör vény 32.  § (1) be kez dé sé ben a „Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra” szö veg rész he lyé be a
„Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg,

b) a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény 8.  § (2) be kez dés ab) pont já ban a
„mi nisz ter, illetve po li ti kai ál lam tit kár” szö veg rész he lyé -
be a „mi nisz ter” szö veg, 8.  § (7) be kez dés a) pont já ban az
„ál lam tit kár, he lyet tes ál lam tit kár, illetve ál lam tit ká ri, he -
lyet tes ál lam tit ká ri jog ál lá sú” szö veg rész he lyé be az „ál -
lam i” szö veg,

c) a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör -
vény 21.  § c) pont já ban a „po li ti kai ál lam tit kár” szö veg -
rész he lyé be a „szak ál lam tit kár” szö veg,

d) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény 42.  §
(4) be kez dé sé ben az „a köz tiszt vi se lõk re” szö veg rész he -
lyé be az „az ál lam i ve ze tõk re” szö veg, 202.  § c) pont já ban
a „he lyet tes ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „szak ál lam -
tit kár” szö veg, 245/K.  § (1) be kez dé sé ben az „ , a fegy ve -
res szer vek ál lam tit ká ri il let mény re és jut ta tás ra jo go sult
ve ze tõi ese té ben pe dig a Ktv. 31/A.  § (3) be kez dé sé nek
ren del ke zé se it is meg fele lõen al kal maz ni kell” szö veg rész 

he lyé be a „kell meg fele lõen al kal maz ni” szö veg, 253.  §
(1) be kez dés d) pont já ban a „he lyet tes ál lam tit ká ri jut ta -
tás ra jo go sult ve ze tõ” szö veg rész he lyé be az „az or szá gos
pa rancs nok he lyet te se” szö veg, 253.  § (1) be kez dés
e) pont já ban az „ál lam tit ká ri jut ta tás ra jo go sult ve ze tõ”
szö veg rész he lyé be az „az or szá gos pa rancs nok” szö veg,

e) a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i nak és a tár -
sa da lom biz to sí tá s szer ve i nek ál lam i fel ügye le té rõl  szóló
1998. évi XXXIX. tör vény 9/B.  § (6) be kez dés b) pont já -
ban a „vagy po li ti kai ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be az
„ , ál lam tit kár vagy szak ál lam tit kár” szö veg,

f) a köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el nök, az Or szág -
gyû lés el nö ke, az Alkot mány bíró ság el nö ke és a Leg fel -
sõbb Bí ró ság el nö ke tisz te let díj ár ól és jut ta tá sa i ról  szóló
2000. évi XXXIX. tör vény 20.  § (1) be kez dé sé ben a „köz -
tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény
sze rint meg ál la pí tott, fõ tiszt vi se lõ vé ki ne ve zett köz igaz -
ga tá si ál lam tit kár il let mé nyé nek 1,5-sze re se” szö veg rész
he lyé be a „mi nisz ter alap il let mé nyé nek 2,5-sze re se” szö -
veg,

g) a  Magyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény 46.  § (4) be kez dé sé ben az „a köz tiszt vi se lõk re” szö -
veg rész he lyé be az „az ál lam i ve ze tõk re” szö veg,

h) az el múlt rend szer tit kos szol gá la ti te vé keny sé gé nek
fel tá rá sá ról és az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti
Le vél tá ra lét re ho zá sá ról  szóló 2003. évi III. tör vény 9.  §
(1) be kez dés ben az „ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be az
„ál lam tit kár, szak ál lam tit kár” szö veg,

i) az Euró pai Par la ment ma gyar or szá gi kép vi se lõ i nek
jog ál lá sá ról  szóló 2004. évi LVII. tör vény 8.  § (2) be kez -
dés d) pont já ban a „po li ti kai, köz igaz ga tá si vagy he lyet tes
ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be az „ál lam tit kár, szak -
államtitkár” szö veg
lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény

17.  § (2) be kez dé sé ben az „ , aka dá lyoz ta tá sa ese tén jog -
kö rét a köz igaz ga tá si ál lam tit kár gya ko rol ja” szö veg rész,

b) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény 42.  §
(2) be kez dés a) pont já ban a „mi nisz té ri u mi hi va ta lok,”
szö veg rész, 42.  § (4) be kez dé sé ben a „(köz igaz ga tá si ál -
lam tit kár, he lyet tes ál lam tit kár)” szö veg rész,

c) a  Magyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény 46.  § (4) be kez dé sé ben a „(köz igaz ga tá si ál lam tit kár,
he lyet tes ál lam tit kár)” szö veg rész,

d) a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 53.  § (4) be kez -
dé sé ben az „a (3) be kez dés a) pont já ban meg je löl te ket a
po li ti kai ál lam tit kár,” szö veg rész
ha tá lyát vesz ti.

157.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a
 Párizsi Bé ke szer zõ dés rõl  szóló 1947. évi XVIII. tör vény
27. Cik ke 2. pont já ban fog lal tak vég re haj tás ról  szóló
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1997. évi X. tör vény 3/A.  §-ában az „az 1997. évi
LXXIX.” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány tag jai és ál -
lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló” szö veg lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fel sõ ok -
ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 23.  § (7) be kez -
dés c) pont já ban, az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az
ügyész sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény
20.  § (1) be kez dés e) pont já ban, az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 18/F.  § (5) be kez dé sé ben az
„1997. évi LXXIX.” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

HARMADIK RÉSZ

A MINISZTEREKET NEVESÍTÕ RENDELKEZÉSEK
MÓDOSÍTÁSA ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

Módosító rendelkezések (tör vényerejû rendeletek)

158.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a
Ro mán Nép köz tár sa ság gal az egye nes adók, valamint az
örök lé si il le té kek te kin te té ben a ket tõs adóz ta tás el há rí tá sa 
tár gyá ban Bu da pes ten az 1948. évi au gusz tus hó 28. nap -
ján kelt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1949. évi 16. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában az „a pénz ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a kul túr nö vé nyek nek a kár te võk és be teg sé gek el le ni 
vé del mé rõl a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Len gyel Köz -
tár sa ság kö zött Bu da pes ten, az 1949. évi ok tó ber hó 29.
nap ján kö tött egyez mény köz zé té te lé rõl  szóló 1951. évi
5. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „föld mû ve lés ügyi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „nö vény vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

b) a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról  szóló
1952. évi IV. tör vény ha tály ba lé pé sé rõl és vég re haj tá sá -
ról, valamint a sze mé lyi jog egyes kér dé se i nek sza bá lyo -
zá sá ról  szóló 1952. évi 23. tör vényerejû ren de let 50.  §
(2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügym inisz ter rel” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, „a
bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az anya köny vi
ügye kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 60.  §-ában az „igaz -
ság ügym inisz te ri” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter ál ta li” szö veg

lép.

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

a) az em ber ke res ke dés és má sok pros ti tú ci ó ja ki hasz -
ná lá sá nak el nyo má sa tár gyá ban, New York ban, 1950. évi
már ci us hó 21. nap ján kelt nem zet kö zi egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1955. évi 34. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában a „bel ügy mi nisz ter és az igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és az
igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) az egyes ko ráb bi Ká bí tó szer Egyez mé nyek mó do sí -
tá sa tár gyá ban New York ban, 1946. évi de cem ber hó
11-én kelt jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1956. évi
6. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „bel ügy mi nisz ter és az 
igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért
fe le lõs mi nisz ter és az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

c) a Nem zet kö zi Hû tés tech ni kai In té zet tár gyá ban
 Párizsban, 1954. évi de cem ber hó 1. nap ján kelt nem zet kö -
zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1956. évi 12. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „élel mi -
szer-ipa ri mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „élel mi szer -
ipa rért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a „köz le ke dés- és pos ta -
ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg, a „ko hó- és gép ipa ri mi nisz ter,
valamint a vegy ipa ri és ener gia ügyi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter és az ener -
gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a kul tu rá lis ja vak fegy ve res össze üt kö zés ese tén
való vé del me tár gyá ban Há gá ban, 1954. évi má jus hó
14. nap ján kelt nem zet kö zi egyez mény, valamint az ah hoz
csa tolt jegy zõ könyv (a kul tu rá lis ja vak há bo rú ide jén meg -
szál lott te rü let rõl való ki vi te lé nek ti lal ma tár gyá ban) ki hir -
de té sé rõl  szóló 1957. évi 14. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában a „mû ve lõ dés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) az Egye sült Nem ze tek ki vált sá ga i ról és mentessé -
geirõl New York ban, 1946. évi feb ru ár hó 13. nap ján kelt
nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1957. évi
15. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

f) a Köz úti Ke res ke del mi Jár mû vek Ide ig le nes Be ho za -
ta lá ra, a Szál lí tó tar tá lyok ra és a Ma gán hasz ná lat ra szol gá -
ló Ví zi jár mû vek és Lé gi jár mû vek Ide ig le nes Be ho za ta lá ra 
vo nat ko zó, Genf ben 1956. évi má jus hó 18. nap ján kelt
nem zet kö zi Vám egyez mé nyek ki hir de té sé rõl  szóló
1957. évi 30. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ke res -
ke del mi mi nisz ter a köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter -
rel” szö veg rész he lyé be a „kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz -
ter a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

g) a tar tás díj kül föl dön való be haj tá sa tár gyá ban, New
York ban, 1956. évi jú ni us hó 20. nap ján kelt nem zet kö zi
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1957. évi 53. tör vényerejû 
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a mû ve lõ dés ügyi mi -
nisz ter rel és a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az 
„a gyer me kek és az if jú ság vé del mé ért fe le lõs mi nisz ter rel
és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel”,  az „igaz ság ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

h) az Áru min ták és ke res ke del mi pro pa gan da anya gok
be ho za ta lá nak meg könnyí té sé re vo nat ko zó, Genf ben,
1952. évi no vem ber hó 7. nap ján kelt nem zet kö zi egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1957. évi 59. tör vényerejû ren -
de let 3.  §-ában a „kül ke res ke del mi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
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i) a Pol gá ri per rend tar tás egyes ren del ke zé se i nek mó -
do sí tá sá ról  szóló 1957. évi VIII. tör vény ha tály ba lé pé sé rõl 
és vég re haj tá sá ról  szóló 1958. évi 5. tör vényerejû ren de let
21.  §-ában az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) a Pá rizs ban, 1948. évi no vem ber hó 19-én kelt ká bí -
tó szer jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1958. évi 11. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában a „bel ügy mi nisz ter és az
igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért
fe le lõs mi nisz ter és az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

k) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Köz tár -
sa ság kö zött az ál lam ha tár rend jé nek sza bá lyo zá sa tár gyá -
ban 1956. évi ok tó ber hó 13. nap ján Prá gá ban alá írt szer -
zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1958. évi 15. tör vényerejû ren -
de let 3.  §-ban a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

l) a rab szol ga ság ra vo nat ko zó an Genf ben, 1926. évi
szep tem ber hó 25. nap ján kelt Egyez mény mó do sí tá sa tár -
gyá ban New York ban, 1953. évi de cem ber hó 7. nap ján
kelt Jegy zõ könyv és Mel lék le te, to váb bá a rab szol ga ság, a
rab szol ga ke res ke dés, valamint a rab szol ga ság hoz ha son ló 
in téz mé nyek és gya kor la tok el tör lé se tár gyá ban Genf ben,
1956. évi szep tem ber hó 7. nap ján kelt Ki egé szí tõ Egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1958. évi 18. tör vényerejû ren -
de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

m) az élet nek a ten ge ren való ol tal ma tár gyá ban
1948. évi jú ni us hó 10-én Lon don ban kö tött egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1958. évi 32. tör vényerejû ren de let
2.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

n) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Szov jet Szo ci a lis ta
Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zött a vám kér dé sek ben tör -
té nõ együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról
Bu da pes ten, az 1958. évi jú li us hó 21. nap ján alá írt egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1958. évi 36. tör vényerejû ren -
de let 3.  §-ában az „a kül ke res ke del mi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

o) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Szov jet Szo ci a lis ta
Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és
bûn ügyi jog se gély tár gyá ban Moszk vá ban, 1958. évi jú -
lius hó 15. nap ján alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1958. évi 38. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában és 4.  §-ában
az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

p) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv
Szö vet sé gi Nép köz tár sa ság Kor mány a kö zött a fer tõ zõ be -
teg sé gek meg elõ zé se és le küz dé se tár gyá ban Belg rád ban,
1957. évi no vem ber hó 20. nap ján alá írt egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1959. évi 2. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában az „egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

q) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Nép köz tár sa -
ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély tár -
gyá ban Bu ka rest ben 1958. évi ok tó ber hó 7. nap ján alá írt
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1959. évi 19. tör vényerejû
ren de let 3.  §-ában és 4.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

r) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv
Szö vet sé gi Nép köz tár sa ság Kor mány a kö zött ál lam pol gá -
ra ik szo ciá lis biz ton sá gá val kap cso la tos kér dé sek ren de zé -
se tár gyá ban Bu da pes ten, az 1957. évi ok tó ber hó 7. nap -
ján kö tött egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1959. évi
20. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „mun ka ügyi mi nisz -
ter, az egész ség ügyi mi nisz ter rel és a Szak szer ve ze tek Or -
szá gos Ta ná csá val egyet ér tés ben” szö veg rész he lyé be a
„nyug díj po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, az egész ség biz to sí -
tá sért fe le lõs mi nisz ter, a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter és a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

s) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság
kö zött a ha tár vi dék víz gaz dál ko dá si kér dé se i nek sza bá -
lyo zá sa tár gyá ban Bécs ben, az 1956. évi áp ri lis hó 9. nap -
ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1959. évi 32. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában az „az Or szá gos Víz ügyi Fõ -
igaz ga tó ság ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be az „a víz gaz dál -
ko dá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

t) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Köz tár -
sa ság kö zött szo ci ál po li ti kai együtt mû kö dés rõl Bu da pes -
ten az 1959. évi ja nu ár hó 30. nap ján kö tött egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 1959. évi 41. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában a „mun ka ügyi mi nisz ter az egész ség ügyi mi nisz -
ter rel és a Szak szer ve ze tek Or szá gos Ta ná csá val egyet ér -
tés ben” szö veg rész he lyé be a „szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért 
fe le lõs mi nisz ter, az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz -
ter, a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és a nyug -
díj po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Len gyel Nép köz tár -

sa ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély tár -
gyá ban, Bu da pes ten, 1959. évi már ci us hó 6. nap ján alá írt
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1960. évi 5. tör vényerejû
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

b) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Ira ki
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, 1959. évi áp ri -
lis hó 11. nap ján alá írt kul tu rá lis egyez mény ki hir de té sé rõl 
 szóló 1960. évi 7. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a mû ve lõ dés ügyi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a gép jár mû al kat ré szek és tar to zé kok mi nõ sé gé nek
jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó egy sé ges fel té te lek el fo ga dá sá -
ról és a mi nõ sé gi jó vá ha gyás köl csö nös el is me ré sé rõl
 szóló, Genf ben 1958. már ci us 20-án alá írt több ol da lú
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nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1960. évi
21. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „– a ko hó- és gép -
ipa ri mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a köz le ke dés- és pos ta -
ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ipar ügye kért fe -
le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben a köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Al bán Nép köz tár sa -
ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély tár -
gyá ban Ti ra ná ban 1960. évi ja nu ár hó 12. nap ján alá írt
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1960. évi 25. tör vényerejû
ren de let 3.  §-ában és 4.  §-ában az „igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg

lép.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Gu i ne ai
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Co nak ry ban az 1960. évi
ja nu ár hó 12. nap ján kö tött kul tu rá lis egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1961. évi 5. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a
„kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a mû ve lõ dés ügyi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

b) a Köl csö nös Gaz da sá gi Se gít ség Ta ná csá nak
XII. ülés sza kán Szó fi á ban 1959. évi de cem ber hó 14. nap -
ján az ál lat egész ség ügy te rén tör té nõ együtt mû kö dés rõl
alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1961. évi 8. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a föld mû ve -
lés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lat egész -
ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg

lép.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a Köl csö nös Gaz da sá gi Se gít ség Ta ná csá nak
XII. ülés sza kán, Szó fi á ban 1959. de cem ber 14-én alá írt, a
zár szol gá lat, valamint a nö vé nyek kár te võk tõl és be teg sé -
gek tõl való vé del me te rén tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló
nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1962. évi
3. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában és 4.  § (3) be kez dé sé ben
az „a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„a nö vény vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a Duna ha lá sza ti hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó lag Bu ka -
rest ben, 1958. ja nu ár 29. nap ján kö tött egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1962. évi 9. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában és 4.  § (2) be kez dé sé ben az „a föld mû ve lés ügyi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a hal gaz dál ko dá sért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a kül föl di vá lasz tott bí ró sá gi ha tá ro za tok el is me ré sé -
rõl és vég re haj tá sá ról  szóló, New York ban 1958. jú ni us
10-én kelt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1962. évi
25. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „– a kül ke res ke del -
mi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – az igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg

lép.

159.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Ira ki Köz tár sa ság
kö zött a Rá dió, Te le ví zió, Film, Szín ház mû vé szet és Hír -
szol gá lat te rü le tén való együtt mû kö dés tár gyá ban, Bag -
dad ban, 1961. ok tó ber 11-én lét re jött egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1963. évi 3. tör vényerejû ren de let 4.  §-ában
az „a Mi nisz ter ta nács Tá jé koz ta tá si Hi va ta la” szö veg rész
he lyé be az „a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter és a mû sor szol -
gál ta tá si sza bá lyo zás elõ ké szí té sé ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

b) a Genf ben, 1950. évi szep tem ber hó 16. nap ján kelt,
a nem zet kö zi fõ út vo na lak épí té sé re vo nat ko zó Nyi lat ko -
zat ki hir de té sé rõl  szóló 1963. évi 7. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a ki ál lí tá son, vá sá ron, kong resszu son, vagy ha son ló
ese mény al kal má val be mu ta tan dó, vagy fel hasz ná lan dó
áruk be ho za ta lá nál en ge dé lye zett ked vez mé nyek re,
valamint a mun ka esz kö zök vám elõ jegy zés ben tör té nõ be -
ho za ta lá ra vo nat ko zó an Brüsszel ben, 1961. jú ni us 8-án
lét re jött vám egyez mé nyek ki hir de té sé rõl  szóló 1963. évi
8. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ke res ke del mi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül gaz da sá gért fe le lõs mi -
nisz ter és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az In di ai
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött New Del hi ben, az 1962. évi 
már ci us hó 30. nap ján kö tött kul tu rá lis együtt mû kö dé si
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1963. évi 11. tör vényerejû 
ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he -
lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Cseh szlo -
vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a ha tár sáv -
for ga lom sza bá lyo zá sa tár gyá ban Prá gá ban, 1962. évi ok -
tó ber hó 16-án meg kö tött egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1963. évi 15. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „belügy -
miniszter” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs 
mi nisz ter” szö veg,

f) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Szov jet Szo ci a lis ta
Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zött a szo ciá lis el lá tás te rü le -
tén való együtt mû kö dés tár gyá ban Bu da pes ten, az 1962.
de cem ber 20-án kö tött egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1963. évi 16. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „mun ka -
ügyi mi nisz ter az egész ség ügyi mi nisz ter rel és a Szak szer -
ve ze tek Or szá gos Ta ná csá val egyet ér tés ben” szö veg rész
he lyé be a „szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter,
az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter, a fog lal koz ta -
tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és a nyug díj po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ko re ai
Népi De mok ra ti kus Köz tár sa ság Kor mány a kö zött az
egész ség ügyi együtt mû kö dés tár gyá ban Bu da pes ten,
1963. évi már ci us hó 29. nap ján alá írt egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1963. évi 20. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában
az „egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
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h) a nem zet kö zi fu va ro zás nál hasz ná la tos ra ko dó la pok
vám ke ze lé sé rõl Genf ben, 1960. de cem ber 9-én kelt euró -
pai egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1963. évi 23. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ke res ke de le mi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

i) a Ki ad vá nyok Nem zet kö zi Cse ré jé rõl, valamint a Hi -
va ta los Ki ad vá nyok és Ha tó sá gi Iro má nyok Ál la mok Kö -
zöt ti Cse ré jé rõl  szóló egyez mé nyek ki hir de té sé rõl  szóló
1963. évi 30. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben
az „– a kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a mû ve lõ dés -
ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a kul tú rá ért fe le lõs 
mi nisz ter a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben” szö veg

lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a tu ris ta for ga lom vám könnyí té se i rõl  szóló, New
York ban 1954. jú ni us 4-én kelt Egyez mény, valamint az
Egyez mény Ki egé szí tõ Jegy zõ köny vé nek ki hir de té sé rõl
 szóló 1964. évi 2. tör vényerejû ren de let 4.  §-ában a „kül -
ke res ke de le mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül gaz -
da sá gért fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

b) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szö vet sé gi
Nép köz tár sa ság kö zött Belg rád ban, 1963. feb ru ár 20-án
alá írt Kon zu li Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1964. évi
3. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

c) a nem zet kö zi ke res ke del mi vá lasz tott bí rás ko dás ról
 szóló, Genf ben 1961. áp ri lis 21-én kelt Euró pai Egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1964. évi 8. tör vényerejû ren de -
let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter – a kül -
ke res ke del mi mi nisz ter rel egyet ér tés ben –” szö veg rész he -
lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) az ok ta tás ban al kal ma zott meg kü lön böz te tés el le ni
küz de lem rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1964. évi 11. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „a mû ve -
lõ dés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ok ta tá sért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a nem zet kö zi lé gi fu va ro zás ra vo nat ko zó egyes jog -
sza bá lyok egy sé ge sí té se tár gyá ban Var só ban, 1929. ok tó -
ber 12-én alá írt egyez mény mó do sí tá sá ról Há gá ban,
1955. évi szep tem ber 28-án kelt jegy zõ könyv ki hir de té sé -
rõl  szóló 1964. évi 19. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez -
dé sé ben az „a köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg

lép.

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

a) a Genf ben, 1930. jú ni us 7-én meg kö tött vál tó jo gi
egyez mé nyek ki hir de té sé rõl  szóló 1965. évi 1. tör -
vényerejû ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy -
mi nisz ter, hogy a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé -
be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy a pénz-, tõ ke-

és biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel”
szö veg,

b) a Genf ben, 1931. már ci us 19-én meg kö tött csekk jo -
gi egyez mé nyek ki hir de té sé rõl  szóló 1965. évi 2. tör -
vényerejû ren de let 5.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy -
mi nisz ter, hogy a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé -
be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy a pénz-, tõ ke-
és biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel”
szö veg,

c) a New-York ban, 1961. már ci us 30-án kelt Egy sé ges
Ká bí tó szer Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1965. évi
4. tör vényerejû ren de let 6.  § (2) be kez dé sé ben az „az ügy -
kör sze rint ér de kelt mi nisz te rek kel egyet ér tés ben a kül -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a fel adat kö rük ben
érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben a kül po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a gyer mek tar tá si kö te le zett ség tár gyá ban ho zott ha -
tá ro za tok el is me ré sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló, Há gá ban, 
1958. áp ri lis 15-én alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1965. évi 7. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az 
„igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Oszt rák
Szö vet sé gi Kor mány kö zött Bu da pes ten, 1964. évi no -
vem ber hó 11. nap ján kö tött ál lat-egész ség ügyi egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1965. évi 9. tör vényerejû ren de -
let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter” 
szö veg rész he lyé be az „az ál lat egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

f) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság
kö zött a kö zös ál lam ha tár lát ha tó sá gá nak biz to sí tá sá ról és
az ezzel össze füg gõ kér dé sek sza bá lyo zá sá ról Bu da pes -
ten, 1964. ok tó ber 31-én alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl
 szóló 1965. évi 10. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „bel -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság 
kö zött a kö zös ál lam ha tá ron elõ for du ló ese mé nyek ki vizs -
gá lá sá val kap cso la tos el já rás ról Bu da pes ten, 1964. ok tó -
ber 31-én alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1965. évi
11. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” 
szö veg,

h) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Cseh szlo -
vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a nem zet kö -
zi köz úti fu va ro zás tár gyá ban Bu da pes ten 1964. évi ok tó -
ber hó 17. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1965. évi 16. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „köz le ke -
dés- és pos ta ügyi mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter és az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Bel ga Ki rály ság kö -
zött Brüsszel ben 1965. feb ru ár 11-én alá írt kul tu rá lis
együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1965. évi 18. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „Kul tu rá lis
Kap cso la tok In té ze té nek el nö ke” szö veg rész he lyé be a
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„kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter és az ok ta tá sért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

j) a dip lo má ci ai kap cso la tok ról Bécs ben, 1961. áp ri lis
18-án alá írt nem zet kö zi szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1965. évi 22. tör vényerejû ren de let 4.  §-ában a „kül ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg
lép.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az áruk elõ jegy zé si el já rás ban való be ho za ta lá hoz

szük sé ges, Brüsszel ben 1961. de cem ber 6-án kö tött
A. T. A.-iga zol vány ról, valamint a ke res ke del mi min ták
E. C. S. iga zo ló fü ze te i re vo nat ko zó, Brüsszel ben 1956.
már ci us 1-jén meg kö tött és a Vám együtt mû kö dé si Ta nács
aján lá sá ra 1960. jú ni us 15-én mó do sí tott Vám egyez mé -
nyek ki hir de té sé rõl  szóló 1966. évi 5. tör vényerejû ren de -
let 3.  §-ában a „kül ke res ke del mi mi nisz ter – a pénz ügy mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben –” szö veg rész he lyé be a „kül gaz -
da sá gért fe le lõs mi nisz ter az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben” szö veg,

b) a pol gá ri el já rás ra vo nat ko zó, Há gá ban 1954. már -
cius 1-jén kelt nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 
1966. évi 8. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a Bol gár Nép köz tár sa ság, a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta
Köz tár sa ság, a Len gyel Nép köz tár sa ság, a Né met De mok -
ra ti kus Köz tár sa ság, a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Szov -
jet Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé gé nek kor má nyai
kö zött a köz úti gép jár mû vel le bo nyo lí tott nem zet kö zi áru -
fu va ro zás vám ke ze lé sé rõl Prá gá ban, 1965. no vem ber
19-én meg kö tött egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1966. évi 
9. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „a pénz ügy mi nisz ter” 
szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

d)  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Len gyel
Nép köz tár sa ság Kor mány a kö zött a nem zet kö zi gép jár -
mû-fu va ro zás tár gyá ban Bu da pes ten, 1965. évi jú li us hó
18. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1966. évi 
10. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „köz le ke dés- és pos -
ta ügyi mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Olasz Köz tár sa ság
kö zött Bu da pes ten 1965. szep tem ber 21-én alá írt mû sza -
ki-tu do má nyos együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1966. évi 24. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában az „az ér de kelt mi nisz te rek kel egyet ér tés ben a
Kul tu rá lis Kap cso la tok In té ze te el nö ke” szö veg rész he lyé -
be az „a fel adat kö rük ben érin tett mi nisz te rek kel egyet ér -
tés ben a tu do mány po li ti ka ko or di ná ci ó já ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

f) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Eti óp
Csá szár ság Kor mány a kö zött a te rü le te ik kö zöt ti és az azo -
kon túli légi já ra tok tár gyá ban Ad dis Abe bá ban 1965. má -
jus 25-én alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1966. évi

25. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „köz le ke dés- és pos -
ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és Eti ó pia
 Császári Kor mány a kö zött Ad dis-Abe bá ban 1965. má jus
25-én alá írt kul tu rá lis, tu do má nyos és ok ta tás ügyi együtt -
mû kö dés rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1966. évi 28. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „Kul tu rá lis
Kap cso la tok In té ze te el nö ke” szö veg rész he lyé be a „kul -
tú rá ért fe le lõs mi nisz ter és az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

h) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Tan zá nia Egye sült
Köz tár sa ság kö zött Dar es-Sa la am ban az 1966. feb ru ár
15-én alá írt kul tu rá lis és tu do má nyos együtt mû kö dés rõl
 szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1966. évi 32. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában az „az ér de kelt mi nisz te rek -
kel egyet ér tés ben a Kul tu rá lis Kap cso la tok In té ze te El nö -
ke” szö veg rész he lyé be az „a fel adat kö rük ben érin tett mi -
nisz te rek kel egyet ér tés ben a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg
lép.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Tu né zi ai Köz tár sa ság 

kö zött Bu da pes ten 1966. má jus 25-én alá írt kul tu rá lis és
tu do má nyos együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1967. évi 1. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a
„Kul tu rá lis Kap cso la tok In té ze te el nö ke” szö veg rész he -
lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter és az ok ta tá sért fe le lõs 
mi nisz ter” szö veg,

b) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa ság
kö zött Bu da pes ten 1966. jú li us 28-án alá írt mû sza ki-tu do -
má nyos együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé -
rõl  szóló 1967. évi 4. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a
„Kul tu rá lis Kap cso la tok In té ze té nek el nö ke” szö veg rész
he lyé be a „tu do mány po li ti ka ko or di ná ci ó já ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

c) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa ság
kö zött Bu da pes ten 1966. jú li us 28-án alá írt kul tu rá lis
együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1967. évi 5. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „Kul tu rá lis
Kap cso la tok In té ze té nek el nö ke” szö veg rész he lyé be a
„kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter és az ok ta tá sért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Bol gár Nép köz tár sa -
ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély tár -
gyá ban Szó fi á ban, az 1966. évi má jus hó 16. nap ján alá írt
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1967. évi 6. tör vényerejû
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg
lép.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Fran cia

Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va -
ro zás tár gyá ban Bu da pes ten, 1966. évi ok tó ber hó 8. nap -

2006/154. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12231



ján alá írt Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1967. évi
12. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „köz le ke dés- és pos -
ta ügyi mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Tan zá ni ai
Egye sült Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten 1965.
szep tem ber 8-án alá írt „Ke res ke del mi Meg álla po dás”,
valamint Dar Es Sa la am ban 1966. feb ru ár 15-én alá írt
„Mû sza ki és Tu do má nyos Együtt mû kö dé si és Köl csö nös
Se gít ség nyúj tá si Meg álla po dás” ki hir de té sé rõl  szóló
1967. évi 15. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ke res -
ke del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül gaz da sá gért
fe le lõs mi nisz ter és a tu do mány po li ti ka ko or di ná ci ó já ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Szov jet
Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge Kor mány a kö zött a
nem zet kö zi gép jár mû köz le ke dés tár gyá ban Bu da pes ten,
1966. évi már ci us hó 19. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1967. évi 17. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában
a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz -
ter, valamint a me zõ gaz da sá gi és élel me zés ügyi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter
és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Bel ga Ki -
rály ság Kor mány a kö zött a ke res ke del mi jár mû vek kel
vég zett köz úti sze mély- és áru fu va ro zás tár gyá ban
Brüsszel ben, 1967. évi már ci us hó 20. nap ján alá írt Meg -
álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1967. évi 18. tör vényerejû
ren de let 3.  §-ában a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter és 
a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért
fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

e) a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség ki vált sá ga i -
ról és men tes sé ge i rõl Bécs ben, 1959. jú li us 1-jén lét re jött
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1967. évi 22. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) az Egye sült Nem ze tek sza ko sí tott in téz mé nye i nek
ki vált sá ga i ról és men tes sé ge i rõl New York ban 1947. no -
vem ber 21-én kelt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1967. évi 23. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság 
kö zött a köl csö nös pol gá ri jog se gély for ga lom ról és az ok -
ira tok ról Bécs ben, az 1965. évi áp ri lis hó nap 9. nap ján alá -
írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1967. évi 24. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

h) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság 
kö zött a ha gya té ki ügyek sza bá lyo zá sá ról Bécs ben, az
1965. évi áp ri lis hó 9. nap ján alá írt szer zõ dés ki hir de té sé -
rõl  szóló 1967. évi 25. tör vényerejû ren de let 4.  § (2) be kez -

dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) az Egye te mes Pos ta egye sü let 1964. évi jú li us hó
10. nap ján Bécs ben alá írt Alap ok má nyá nak ki hir de té sé rõl
 szóló 1967. évi 26. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé -
sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „pos ta ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) a nem zet kö zi ága za ti gaz da sá gi együtt mû kö dé si
szer ve ze tek jog ál lá sá ról és ki vált sá ga i ról Var só ban 1966.
szep tem ber 9-én el fo ga dott egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1967. évi 30. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs 
mi nisz ter” szö veg,

k) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv
Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti ide -
gen for gal mi együtt mû kö dés tár gyá ban Belg rád ban
1966. évi má jus hó 11. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 1967. évi 32. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a
„bel ke res ke del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „tu riz -
mu sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

l) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa ság
kö zött Bu da pes ten 1966. jú li us 28-án alá írt kon zu li egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1967. évi 33. tör vényerejû ren -
de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg

lép.

160.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv
Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor mány a kö zött az
egész ség ügyi együtt mû kö dés tár gyá ban Bu da pes ten
1966. évi szep tem ber hó 26. nap ján alá írt egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 1968. évi 1. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában az „egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a transz fe rá bi lis ru bel ben le bo nyo ló dó sok ol da lú el -
szá mo lá sok, valamint a Nem zet kö zi Gaz da sá gi Együtt mû -
kö dé si Bank meg ala pí tá sa tár gyá ban Moszk vá ban 1963.
ok tó ber 22-én alá írt Egyez mény és a Nem zet kö zi Gaz da -
sá gi Együtt mû kö dé si Bank Alap sza bá lyá nak ki hir de té sé -
rõl  szóló 1968. évi 2. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a
„pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „nem zet kö zi
pénz ügyi kap cso la to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Egye sült
Arab Köz tár sa ság Kor mány a kö zött az egész ség ügyi
együtt mû kö dés tár gyá ban Ka i ró ban 1965. évi jú ni us hó
17. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1968. évi
9. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „egész ség ügyi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ro mán
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti ide gen for gal mi 
együtt mû kö dés tár gyá ban Bu da pes ten, 1967. évi szep tem -
ber hó 26. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1968. évi 10. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „bel ke res -
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ke del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „tu riz mu sért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és In dia Kor -
mány a kö zött a lé gi já ra tok tár gyá ban Új-Del hi ben,
1966. évi feb ru ár hó 23. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1968. évi 11. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában
a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és Ku wa it Ál -
lam Kor mány a kö zött Bu da pes ten 1966. jú li us 27-én alá írt 
kul tu rá lis és tu do má nyos együtt mû kö dé si egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 1968. évi 12. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában az „az ér de kelt mi nisz te rek kel egyet ér tés ben a
Kul tu rá lis Kap cso la tok In té ze té nek el nö ke” szö veg rész
he lyé be az „a fel adat kö rük ben érin tett mi nisz te rek kel
egyet ér tés ben a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Cip ru si Köz tár sa ság
kö zött a lé gi szál lí tás tár gyá ban Ni co si á ban, 1964. évi jú -
nius 2. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1968. évi 18. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „köz le ke -
dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le -
ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

h) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Fran cia
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a pol gá ri el já rás ra vo nat ko -
zó, Há gá ban 1954. évi már ci us hó 1. nap ján kelt egyez -
mény (1966. évi 8. tvr.) al kal ma zá sá nak meg könnyí té sé rõl 
 szóló, az 1968. évi már ci us hó 17-én alá írt meg álla po dás
ki hir de té sé rõl  szóló 1968. évi 23. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Finn Köz -
tár sa ság Kor mány a kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás
tár gyá ban Hel sin ki ben, 1967. évi no vem ber hó 10. nap ján
alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1968. évi 24. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában a „köz le ke dés- és pos ta ügyi
mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

j) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Vi et na mi
De mok ra ti kus Köz tár sa ság Kor mány a kö zött az egész ség -
ügyi együtt mû kö dés tár gyá ban Ha no i ban, az 1967. évi de -
cem ber hó 20. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1968. évi 26. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az
„egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész -
ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

k) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Tö rök
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött An ka rá ban, 1966. évi jú -
nius hó 28. nap ján alá írt lég ügyi egyez mény ki hir de té sé rõl 
 szóló 1968. évi 28. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „köz -
le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

l) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ro mán
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a vám ügyek ben
tör té nõ együtt mû kö dés rõl Bu ka rest ben 1968. feb ru ár
1-jén meg kö tött Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1968. évi 
29. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „a pénz ügy mi nisz -

ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

m) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Olasz
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a nem zet kö zi köz úti sze -
mély- és áru fu va ro zás tár gyá ban Ró má ban, 1968. évi már -
ci us hó 1. nap ján alá írt Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló
1968. évi 31. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „köz le ke -
dés- és pos ta ügyi mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter és az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

n) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Sváj ci Ál lam szö vet -
ség kö zött a me net rend sze rû lé gi köz le ke dés tár gyá ban Bu -
da pes ten, 1967. évi jú li us hó 19. nap ján alá írt Egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1968. évi 34. tör vényerejû ren de let
3.  § (3) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg
lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta

Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zött a köl csö nös jog se gély rõl
 szóló, Belg rád ban, az 1968. évi már ci us hó 7. nap ján alá írt
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1969. évi 1. tör vényerejû
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

b) a Vám együtt mû kö dé si Ta nács lét re ho zá sá ról  szóló,
Brüsszel ben 1950. de cem ber 15-én meg kö tött nem zet kö zi
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1969. évi 2. tör vényerejû
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter és a 
kül ke res ke del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és a kül gaz da sá gért fe le lõs 
mi nisz ter” szö veg,

c) a faji meg kü lön böz te tés va la mennyi for má já nak ki -
kü szö bö lé sé rõl New York ban 1965. de cem ber 21-én el fo -
ga dott nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1969. évi 8. tör vényerejû ren de let 4.  §-ában a „kül ügy mi -
nisz ter és az igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és az igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a New York ban 1965. jú li us 8-án kelt, a szá raz föl di
ál la mok át me nõ ke res ke del mé rõl  szóló Egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1969. évi 10. tör vényerejû ren de let 5.  §
(2) be kez dé sé ben a „kül ke res ke del mi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Mon gol Nép köz tár sa -
ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély rõl
 szóló, Bu da pes ten az 1968. évi no vem ber hó 22. nap ján
alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1969. évi 11. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

f) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Irá ni Csá -
szár ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, az 1968. évi má jus
hó 24. nap ján alá írt kul tu rá lis egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1969. évi 12. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „mû -
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ve lõ dés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Tu né zi ai Köz tár sa ság 
kö zött a lé gi szál lí tá sok tár gyá ban Bu da pes ten, 1968. évi
jú ni us hó 17. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 
1969. évi 13. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „köz le ke -
dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le -
ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ku bai

Köz tár sa ság Kor mány a kö zött az egész ség ügyi együtt mû -
kö dés tár gyá ban Bu da pes ten 1966. jú ni us 15. nap ján alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1969. évi 16. tör vényerejû 
ren de let 3.  §-ában az „egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész 
he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Szí ri ai
Arab Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Da masz kusz ban, az
1968. évi jú ni us hó 9. nap ján alá írt kul tu rá lis egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1969. évi 21. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában a „mû ve lõ dés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) az ûr ha jó sok men té sé rõl, az ûr ha jó sok ha za kül dé sé -
rõl és a vi lág ûr be fel bo csá tott ob jek tu mok vissza szol gál ta -
tá sá ról  szóló nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1969. évi 22. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Szí ri ai
Arab Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti ide gen for gal mi
együtt mû kö dés tár gyá ban Da masz kusz ban 1968. má jus hó 
8. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1969. évi
28. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „bel ke res ke del mi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „tu riz mu sért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

e) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Tö rök
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va -
ro zás tár gyá ban Bu da pes ten, 1968. évi szep tem ber hó
14. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1969. évi
29. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „köz le ke dés- és pos -
ta ügyi mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Szov jet
Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé gé nek Kor mány a kö -
zött a lé gi köz le ke dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1968. évi de -
cem ber hó 2. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 
1969. évi 30. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „köz le ke -
dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le -
ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Finn Köz tár sa ság kö -
zött a ví zum kény szer meg szün te té se tár gyá ban Bu da pes -
ten, 1969. ok tó ber 1-jén alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1969. évi 40. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „a
bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé -
sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

h) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és Ro má nia
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a kis ha tár for ga -
lom ról  szóló, Bu da pes ten, 1969. jú ni us 17-én alá írt egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1969. évi 43. tör vényerejû ren -
de let 3.  §-ában a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter”, „a pénz ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg
lép.

161.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Olasz Köz tár sa ság

kö zött Bu da pes ten, az 1965. évi szep tem ber hó 21. nap ján
alá írt kul tu rá lis egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1970. évi
1. tör vényerejû ren de let 3.  § (3) be kez dé sé ben az „az ér de -
kelt mi nisz te rek kel egyet ér tés ben a mû ve lõ dés ügyi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a fel adat kö rük ben érin tett
mi nisz te rek kel egyet ér tés ben a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

b) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Szu dá ni
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, az 1967. évi
ok tó ber hó 14. nap ján alá írt kul tu rá lis és tu do má nyos
együtt mû kö dé si egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1970. évi
5. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „az ér de kelt mi nisz te -
rek kel egyet ér tés ben a mû ve lõ dés ügyi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „a fel adat kö rük ben érin tett mi nisz te rek kel
egyet ér tés ben a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Bol gár
Nép köz tár sa ság Kor mány a kö zött a lé gi köz le ke dés tár -
gyá ban Szó fi á ban, 1969. évi au gusz tus hó 29. nap ján alá írt 
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1970. évi 13. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában a „köz le ke dé si- és pos ta ügyi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság nak New York ban, 1965.
áp ri lis 14-én kelt Har ma dik Nem zet kö zi Ón egyez mény -
hez való csat la ko zá sa ki hir de té sé rõl  szóló 1970. évi
14. tör vényerejû ren de let 4.  §-ában a „kül ke res ke del mi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül gaz da sá gért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

e) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Hol land
Ki rály ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, az 1968. évi feb -
ru ár hó 14. nap ján alá írt kul tu rá lis egyez mény ki hir de té sé -
rõl  szóló 1970. évi 15. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az
„– az ér de kelt mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a mû ve lõ -
dés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a fel adat kö rük -
ben érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben a kul tú rá ért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Lu xem bur gi Nagy her -
ceg ség kö zött a lé gi köz le ke dés tár gyá ban Bu da pes ten,
1964. évi no vem ber hó 3. nap ján alá írt Egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1970. évi 27. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Cseh -
szlovák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a nem -
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zet kö zi köz úti fu va ro zás tár gyá ban Bu da pes ten, 1969. évi
áp ri lis hó 12. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1970. évi 29. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „köz le ke -
dés- és pos ta ügyi mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter és az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

h) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Ma rok kói Ki rály ság
kö zött a légi szál lí tá sok tár gyá ban Ra bat ban, 1967. évi
már ci us hó 21. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1970. évi 31. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „köz -
le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Fran cia
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Pá rizs ban, az 1970. évi feb -
ru ár hó 17. nap ján alá írt, a fil mek együt tes ké szí té sé rõl és
fil mek cse ré jé rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1970. évi 33. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „mû ve lõ -
dés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a há bo rús, és az em be ri ség el le ni bûn tet tek el évü lé -

sé nek ki zá rá sá ról az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek
Köz gyû lé se ál tal New York ban az 1968. évi no vem ber hó
26. nap ján el fo ga dott nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé -
rõl  szóló 1971. évi 1. tör vényerejû ren de let 4.  §-ában az
„igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a „Nem zet kö zi Köz úti Áru fu va ro zá si Szer zõ dés rõl”
 szóló, Genf ben, az 1956. évi má jus hó 19. nap ján kelt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1971. évi 3. tör vényerejû
ren de let 4.  §-ában a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

c) az 1952. évi szep tem ber hó 6. nap ján Genf ben alá írt
Egye te mes Szer zõi Jogi Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1971. évi 4. tör vényerejû ren de let 4.  §-ában az „a mû ve lõ -
dés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Ko re ai Népi De mok -
ra ti kus Köz tár sa ság kö zött Phen jan ban 1970. ok tó ber 5-én 
alá írt kon zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1971. évi
5. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

e) a Nem zet kö zi Be ru há zá si Bank meg ala pí tá sa tár gyá -
ban Moszk vá ban, 1970. jú li us hó 10. nap ján alá írt Egyez -
mény és az Egyez mény hez csa tolt Bank-Alap sza bály ki -
hir de té sé rõl  szóló 1971. évi 7. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában a „pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„nem zet kö zi pénz ügyi kap cso la to kért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

f) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Bo lí vi ai
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött La Paz ban, az 1970. évi
má jus hó 15. nap ján alá írt kul tu rá lis és tu do má nyos
együtt mû kö dé si egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1971. évi

11. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „– az ér de kelt mi -
nisz te rek kel egyet ér tés ben – a mû ve lõ dés ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „a fel adat kö rük ben érin tett mi nisz -
te rek kel egyet ér tés ben a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Ko re ai Népi De mok -
ra ti kus Köz tár sa ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi 
jog se gély rõl  szóló, Phen jan ban az 1970. évi ok tó ber hó
5. nap ján alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1971. évi
12. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz -
ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

h) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Ira ki
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a két or szág ide gen for gal mi 
együtt mû kö dé se tár gyá ban Bu da pes ten 1970. jú li us 2-án
alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1971. évi 14. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában a „bel ke res ke del mi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „tu riz mu sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

i) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Hol land
Ki rály ság Kor mány a kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás 
tár gyá ban Bu da pes ten, az 1970. évi jú li us 31. nap ján alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1971. évi 17. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és 
pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Szu dá ni De mok ra ti -
kus Köz tár sa ság kö zött te rü le te ik kö zött és azon túl való
lé gi já ra tok lé te sí té se tár gyá ban Khar to um ban, az 1970. évi 
au gusz tus hó 23. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1971. évi 18. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé -
sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

k) a lé gi jár mû vek fe dél ze tén el kö ve tett bûn cse lek mé -
nyek rõl és egyéb cse lek mé nyek rõl  szóló To ki ó ban, az
1963. évi szep tem ber hó 14. nap ján kelt Egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1971. évi 24. tör vényerejû ren de let 4.  §
(2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

l) a nem zet kö zi pol gá ri re pü lés rõl Chi ca gó ban, az
1944. évi de cem ber hó 7. nap ján alá írt Egyez mény és az
annak mó do sí tá sá ról  szóló jegy zõ köny vek ki hir de té sé rõl
 szóló 1971. évi 25. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé -
sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

m) az au tó busszal vég zett nem zet kö zi sze mély fu va ro -
zás ál ta lá nos fel té te le i rõl  szóló, Ber lin ben, az 1970. évi de -
cem ber 5. nap ján kelt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1971. évi 29. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a 
„köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

n) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Li ba no ni
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a pol gá ri lé gi köz le ke dés
tár gyá ban Be i rut ban, az 1966. évi ja nu ár hó 15. nap ján alá -
írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1971. évi 36. tör -
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vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és 
pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

o) a  Magyar Nép köz tár sa ság és Nagy-Bri tan nia és
Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály ság kö zött Bu da pes ten
1971. már ci us 12-én alá írt kon zu li egyez mény ki hir de té sé -
rõl  szóló 1971. évi 37. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a
„kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Gha nai

Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Acc rá ban, az 1971. évi jú -
ni us hó 8. nap ján alá írt kul tu rá lis együtt mû kö dé si egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi 1. tör vényerejû ren de -
let 3.  §-ában az „– az ér de kelt mi nisz te rek kel egyet ér tés -
ben – a mû ve lõ dés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„fel adat kö rük ben érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben a
kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Dán Ki -
rály ság Kor mány a kö zött Kop pen há gá ban, az 1971. évi
feb ru ár hó 24. nap ján alá írt kul tu rá lis együtt mû kö dé si
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi 2. tör vényerejû
ren de let 3.  §-ában az  „– az ér de kelt mi nisz te rek kel egyet -
ér tés ben – a mû ve lõ dés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be az „a fel adat kö rük ben érin tett mi nisz te rek kel egyet ér -
tés ben a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Svéd Ki -
rály ság Kor mány a kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás
tár gyá ban Bu da pes ten, az 1970. évi au gusz tus hó 28. nap -
ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi 4. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és 
pos ta ügyi mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a Genf ben 1970. má jus 15-én kelt Ne gye dik Nem -
zet kö zi Ón egyez mény nek a  Magyar Nép köz tár sa ság ál tal
tör tént meg erõ sí té se ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi 5. tör -
vényerejû ren de let 4.  §-ában a „kül ke res ke del mi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

e) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és Nagy-Bri -
tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály ság Kor mány a
kö zött a nem zet kö zi köz úti áru fu va ro zás tár gyá ban Bu da -
pes ten, az 1970. évi feb ru ár hó 23. nap ján alá írt Egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi 7. tör vényerejû ren de -
let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi -
nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz -
le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

f) a légi jár mû vek jog el le nes ha ta lom ba ke rí té sé nek le -
küz dé sé rõl Há gá ban, az 1970. évi de cem ber hó 16. nap ján
alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi 8. tör -
vényerejû ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és 
pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Nem zet kö zi Atom -
ener gia Ügy nök ség kö zött a nuk le á ris fegy ve rek el ter je dé -
sé nek meg aka dá lyo zá sá ról  szóló szer zõ dés sze rin ti biz to -
sí té kok al kal ma zá sá ról Bécs ben 1972. már ci us 6-án alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi 9. tör vényerejû
ren de let 4.  §-ában a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

h) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság 
kö zött Bécs ben, az 1969. évi má jus hó 28. nap ján alá írt tu -
do má nyos és mû sza ki együtt mû kö dé si egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1972. évi 10. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában az „az ér de kelt mi nisz te rek kel egyet ér tés ben a
mû ve lõ dés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a fel -
adat kö rük ben érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben a tu -
do mány po li ti ka ko or di ná ci ó já ért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

i) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Ecu a do ri
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a mû sza ki-tu do má nyos
együtt mû kö dés rõl Qu i tó ban az 1971. szep tem ber 24. nap -
ján kö tött meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi
13. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ke res ke del mi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „tu do mány po li ti ka ko or -
di ná ci ó já ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Bol gár Nép köz tár sa -
ság kö zött Bu da pes ten 1971. no vem ber 26-án alá írt kon -
zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi 14. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (1) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

k) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Szov jet Szo ci a lis ta
Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és
bûn ügyi jog se gély tár gyá ban Moszk vá ban, az 1958. évi
jú li us hó 15. nap ján alá írt szer zõ dés mó do sí tá sá ról és ki -
egé szí té sé rõl  szóló, Bu da pes ten az 1971. évi ok tó ber hó
19. nap ján alá írt jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló
1972. évi 18. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

l) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ku bai
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten 1969. jú li us
24-én alá írt kon zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1972. évi 22. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg

lép.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Finn Köz tár sa ság kö -
zött, Hel sin ki ben, 1971. au gusz tus 24-én alá írt kon zu li
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1973. évi 2. tör vényerejû
ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be 
a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a dip lo má ci ai vagy egyéb men tes ség ese té ben szük -
sé ges el já rás ról  szóló 1973. évi 7. tör vényerejû ren de let
2.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
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5.  § (1) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter rel” szö veg rész
he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

c) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv
Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a
vas úti ha tár for ga lom sza bá lyo zá sá ról Bu da pes ten, az
1972. évi már ci us hó 16. nap ján alá írt egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1973. évi 8. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be -
kez dé sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter, a bel -
ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a 
„köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter, a ha tár ren dé sze tért fe le -
lõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
 szöveg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Cseh szlo -
vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti ide gen for -
gal mi együtt mû kö dés tár gyá ban Bra tis la vá ban, 1972. jú -
ni us 22-én alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1973. évi
10. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „bel ke res ke del mi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „tu riz mu sért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

e) a kül föl dön fel hasz ná lás ra ke rü lõ köz ok ira tok dip lo -
má ci ai vagy kon zu li hi te le sí té sé nek (fe lül hi te le sí té sé nek)
mel lõ zé sé rõl Há gá ban, az 1961. ok tó ber 5. nap ján kelt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1973. évi 11. tör vényerejû 
ren de let 3.  §-ában az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a
„kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 4.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz -
ság ügy mi nisz ter és a kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter és a kül po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a nem zet kö zi lé gi já ra tok át me nõ for gal má ról Chi ca -
gó ban, az 1944. évi de cem ber hó 7. nap ján alá írt egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1973. évi 15. tör vényerejû ren -
de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Ame ri kai 
Egye sült Ál la mok Kor mány a kö zött Was hing ton ban, az
1972. évi má jus hó 30. nap ján alá írt lég ügyi egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 1973. évi 16. tör vényerejû ren de let 3.  §
(2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

h) a pol gá ri re pü lés biz ton sá ga el le ni jog el le nes cse lek -
mé nyek le küz dé sé rõl Mont re al ban, az 1971. évi szep tem -
ber hó 23. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1973. évi 17. tör vényerejû ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben a 
„köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) a kézi lõ fegy ve rek pró ba bé lye ge i nek köl csö nös el is -
me ré sé rõl Brüsszel ben, 1969. jú li us 1-jén kö tött nem zet -
kö zi Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1973. évi 19. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában az „a ko hó- és gép ipa ri mi -
nisz ter és a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
ipar ügye kért és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok kö zött Bu da pes ten, az 1972. évi jú li us hó 7. nap -
ján alá írt kon zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1973. évi 22. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a 
„kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

k) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Fran cia
Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti ide gen for gal mi együtt mû -
kö dés tár gyá ban Bu da pes ten, 1973. évi ja nu ár hó 24-én
alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1973. évi 26. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában a „bel ke res ke del mi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „tu riz mu sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

l) a bel ví zi ha jók össze üt kö zé sé vel kap cso la tos fe le lõs -
ség egyes sza bá lya i nak egy sé ge sí té sé rõl Genf ben, az
1960. évi már ci us hó 15. nap ján alá írt egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1973. évi 28. tör vényerejû ren de let 4.  §-ában
a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter az igazságügy -
miniszterrel” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

m) egyes ipar jog vé del mi uni ós meg ál la po dá sok ki hir -
de té sé rõl  szóló 1973. évi 29. tör vényerejû ren de let 4.  §
(2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Len gyel Nép köz tár -

sa ság kö zött Var só ban, 1973. jú ni us 5-én alá írt kon zu li
egyez mény és az egyez mény hez tar to zó jegy zõ könyv ki -
hir de té sé rõl  szóló 1974. évi 2. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság kö zött Bu da pes ten, 1973. má jus 17-én
alá írt kon zu li egyez mény és az egyez mény hez tar to zó
jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1974. évi 4. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Li ba no ni Köz tár sa ság 
kö zöt ti ide gen for gal mi együtt mû kö dés tár gyá ban Bu da -
pes ten, 1971. évi szep tem ber hó 18. nap ján alá írt egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1974. évi 20. tör vényerejû ren -
de let 3.  §-ában a „bel ke res ke del mi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „tu riz mu sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv

Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a
kis ha tár for ga lom sza bá lyo zá sá ról kö tött, Bu da pes ten, az
1975. évi no vem ber hó 5-én alá írt egyez mény ki hir de té sé -
rõl  szóló 1976. évi 19. tör vényerejû ren de let 3.  § (1) be kez -
dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár -
ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Gu i ne ai
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a pol gá ri lé gi köz le ke dés
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tár gyá ban Co nak ry ban, az 1971. évi de cem ber hó 7. nap -
ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1976. évi 22. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (1) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és 
pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv
Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a
szol gá la ti fel ada tok el lá tá sá ra ki adás ra ke rü lõ ma gyar-ju -
go szláv ha tár át lé pé si iga zol vá nyok egy sé ge sí té se tár gyá -
ban Bu da pes ten az 1975. évi no vem ber 27. nap ján alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1976. évi 25. tör vényerejû 
ren de let 3.  § (1) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

d) a gyógy szer ipa ri ter mé kek elõ ál lí tá sát érin tõ fel -
ügye let köl csö nös el is me ré se tár gyá ban Genf ben,
1970. évi ok tó ber hó 9–11. nap ján kelt nem zet kö zi egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1976. évi 31. tör vényerejû ren -
de let 3.  §-ában az „egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv
Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a ha -
tár men ti áru cse re- és szol gál ta tás-for ga lom ról, valamint
gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten 1976.
már ci us 20-án alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1976. évi 32. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ke res -
ke del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül gaz da sá gért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg

lép.

162.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ku bai
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a kul tu rá lis, ok ta tá si és tu -
do má nyos együtt mû kö dés tár gyá ban Ha van ná ban, az
1974. évi má jus hó 15. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 1977. évi 2. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az
„a kul tu rá lis mi nisz ter és az ok ta tá si mi nisz ter az ér de kelt
mi nisz te rek kel és or szá gos ha tás kö rû szer vek ve ze tõ i vel
egyet ér tés ben” szö veg rész he lyé be az „a fe la da kö rük ben
érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben a kul tú rá ért fe le lõs
mi nisz ter és az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) az Egye te mes Pos ta egye sü let Alap ok má nya 2. pót -
jegy zõ köny vé nek ki hir de té sé rõl  szóló 1977. évi 4. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és 
pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „pos ta ügyért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a Genf ben 1975. jú ni us 21-én kelt Ötö dik Nem zet -
kö zi Ón egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1977. évi 5. tör -
vényerejû ren de let 4.  §-ában az „az ipar i, ke res ke del mi és
ide gen for gal mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a kül -
gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság és Ja pán kö zött To ki ó ban, 
1975. ok tó ber 20-án alá írt ke res ke del mi és ha jó zá si szer -
zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1977. évi 10. tör vényerejû ren -
de let 3.  §-ában az „ipar i, ke res ke del mi és ide gen for gal mi

mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter és a kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Pe rui Köz -
tár sa ság Kor mány a kö zött a kul tu rá lis és tu do má nyos
együtt mû kö dés tár gyá ban Bu da pes ten, az 1972. évi má jus
hó 22. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1977. évi 13. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „a kul tu rá -
lis mi nisz ter és az ok ta tá si mi nisz ter – az ér de kelt mi nisz -
te rek kel és or szá gos ha tás kö rû szer vek ve ze tõ i vel egyet ér -
tés ben –” szö veg rész he lyé be az „a fel adat kö rük ben érin -
tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter és az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a nem zet kö zi ten ge ri for ga lom könnyí té sé rõl  szóló,
Lon don ban, 1965. évi áp ri lis hó 9. nap ján kelt egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1977. évi 16. tör vényerejû ren de let
4.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés, hír köz lé si és víz ügyi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság 
kö zött Bu da pes ten, az 1975. évi feb ru ár hó 25. nap ján alá -
írt Kon zu li Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1977. évi
18. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

h) az em ber i ké pes sé gek ki fej lesz té se ér de ké ben való
pá lya vá lasz tá si ta nács adás ról és szak kép zés rõl  szóló, a
Nem zet kö zi Mun ka ügyi Kon fe ren cia 1975. évi 60. ülés -
sza kán, 1975. jú ni us 23-án el fo ga dott egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1977. évi 21. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában
a „mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „szak kép -
zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) a nem zet kö zi leg vé dett sze mé lyek, köz tük a dip lo -
má ci ai kép vi se lõk ellen el kö ve tett bûn cse lek mé nyek meg -
elõ zé sé rõl és meg bün te té sé rõl  szóló, New York ban, az
Egye sült Nem ze tek Köz gyû lé se XXVIII. ülés sza kán, az
1973. évi de cem ber hó 14. nap ján el fo ga dott egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1977. évi 22. tör vényerejû ren de let
4.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ro mán
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a kis ha tár for ga -
lom ról Bu da pes ten, az 1969. évi jú ni us hó 17. nap ján alá írt 
Egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló, Nagy vá ra don, az
1977. évi jú ni us hó 16. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 1977. évi 31. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be -
kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg

lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Szov jet
Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé gé nek Kor mány a kö -
zött a szer zõi jo gok köl csö nös vé del mé rõl Bu da pes ten, az
1977. évi no vem ber hó 16. nap ján alá írt egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1978. évi 1. tör vényerejû ren de let 3.  §
(2) be kez dé sé ben a „kul tu rá lis mi nisz ter” szö veg rész he -
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lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter és az igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a Pol gá ri tör vénykönyv mó do sí tá sá ról és egy sé ges
szö ve gé rõl  szóló 1977. évi IV. tör vény ha tály ba lé pé sé rõl
és vég re haj tá sá ról  szóló 1978. évi 2. tör vényerejû ren de let
20.  §-ában az „az ok ta tá si mi nisz ter, hogy – az igaz ság -
ügym inisz ter rel, a pénz ügy mi nisz ter rel és a Mi nisz ter ta -
nács Ta ná csi Hi va ta lá nak el nö ké vel egyet ér tés ben –” szö -
veg rész he lyé be az „a gyer me kek és az if jú ság vé del mé ért
fe le lõs mi nisz ter, hogy az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter -
rel, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel és a he lyi ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben” szö veg,
a 21.  §-ban az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a 22.  §-ban 
a „bel ke res ke del mi mi nisz ter, hogy az igaz ság ügym inisz -
ter rel” szö veg rész he lyé be a „ke res ke de le mért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg,

c) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Oszt rák
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a nö vény vé del mi együtt -
mû kö dés rõl Bu da pes ten, 1976. évi áp ri lis hó 5. nap ján alá -
írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1978. évi 9. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „me zõ gaz da sá -
gi és élel me zés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „nö -
vény vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Ira ki Köz tár sa ság
kö zött a jog se gély nyúj tá sá ról Bu da pes ten, az 1977. évi
már ci us hó 4. nap ján alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1978. évi 11. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ni gé ri ai
Szö vet sé gi Köz tár sa ság Szö vet sé gi Ka to nai Kor mány a
kö zött Bu da pes ten, az 1977. évi már ci us hó 31. nap ján alá -
írt, a te rü le te ik kö zöt ti és azon túli lé gi já ra tok ról  szóló
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1978. évi 13. tör vényerejû 
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi 
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

f) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta
Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zött Belg rád ban, 1975. évi jú -
nius hó 11. nap ján alá írt, a Drá va fo lyón tör té nõ ha jó zás ról 
 szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1978. évi 14. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és 
pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság és Nagy-Bri tan nia és
Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály ság kö zött a ket tõs adóz ta -
tás el ke rü lé sé re a jö ve de lem adók te rü le tén Bu da pes ten, az
1977. évi no vem ber hó 28. nap ján alá írt egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1978. évi 15. tör vényerejû ren de let 3.  §
(2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

h) a Genf ben, 1966. feb ru ár 15-én kelt „A bel ví zi ha jók 
kö bö zé sé rõl”  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1978. évi 19. tör vényerejû ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben a 

„köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) az INTERSZPUTNYIK Nem zet kö zi Ûr táv köz lé si
Szer ve zet jog ké pes sé gé rõl, ki vált sá ga i ról és men tes sé gé -
rõl  szóló, Ber lin ben, az 1976. évi szep tem ber hó 20. nap -
ján kelt meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1978. évi
24. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a köz -
le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az elekt ro ni kus hír köz lé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Bel ga Ki rály ság kö -
zött Bu da pes ten, az 1976. évi jú li us hó 9. nap ján alá írt
Kon zu li Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1978. évi 25. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

k) a  Magyar Nép köz tár sa ság kor mány a és a Tö rök
Köz tár sa ság kor mány a kö zött Bu da pes ten, 1976. évi jú -
nius hó 21. nap ján alá írt, az 1968. évi ma gyar–tö rök köz úti 
fu va ro zá si meg álla po dás mó do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl
 szóló 1978. évi 26. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé -
sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg

lép.

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

a) a kul tu rá lis ja vak jog ta lan be ho za ta lá nak, ki vi te lé -
nek és tu laj do na jog ta lan át ru há zá sá nak meg aka dá lyo zá -
sát és meg elõ zé sét szol gá ló esz kö zök rõl  szóló, az Egye sült 
Nem ze tek Ne ve lés ügyi, Tu do má nyos és Kul tu rá lis Szer -
ve ze té nek Köz gyû lé se ál tal Pá rizs ban az 1970. évi no vem -
ber hó 14. nap ján el fo ga dott Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1979. évi 2. törvényerejû ren de let 4.  § (2) be kez dé sé -
ben a „kul tu rá lis mi nisz ter, valamint a pénz ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter és az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv
Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor mány a kö zött
vám kér dé sek ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl és köl csö nös
se gít ség nyúj tás ról Belg rád ban az 1978. évi már ci us
29. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1979. évi 
8. tör vényerejû ren de let 3.  § (3) be kez dé sé ben az „a pénz -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a Genf ben, 1976. évi ok tó ber hó 28. nap ján kelt, a
ten ge ré szek mun ka vi szo nyá nak fo lya ma tos sá gá ról  szóló
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1979. évi 9. tör vényerejû
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a mun ka ügyi mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – a köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a köz le ke dé sért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

d) az ok ta tá si, a tu do má nyos és a kul tu rá lis jel le gû tár -
gyak be ho za ta lá ról  szóló Lake Suc cess ben, 1950. no vem -
ber 22-én kelt meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1979. évi
12. tör vényerejû ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben az
„a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
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e) a nem zet kö zi ma gán jog ról  szóló 1979. évi 13. tör -
vényerejû ren de let 5.  § (2) be kez dé sé ben, 6.  § (2) be kez dé -
sé ben, 66.  §-ában, 67.  § (1) be kez dé sé ben, 68.  § (2) és
(3) be kez dé sé ben, a 73.  § (1) be kez dé sé ben az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg, a 67.  § (1) be kez dé sé ben a „kül ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, a 68.  § (3) be kez dé sé ben a „kül ügy mi -
nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg,

f) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Gö rög Köz tár sa ság
kö zött A thén ben az 1977. évi már ci us hó 18. nap ján alá írt
Kon zu li Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1979. évi 14. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv
Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a
ma gyar–ju go szláv ál lam ha tá ron a ha tár rend sér té sek meg -
elõ zé sé rõl és ren de zé sé rõl Bu da pes ten, az 1978. évi ok tó -
ber hó 4. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1979. évi 15. tör vényerejû ren de let 3.  § (1) be kez dé sé ben a 
„bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze -
tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

h) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság 
kö zött a ha tá ron át me nõ vas úti for ga lom ról  szóló, Bu da -
pes ten 1978. év szep tem ber hó 14. nap ján kelt egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1979. évi 17. tör vényerejû ren de let
3.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz -
ter és a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke -
dé sért fe le lõs mi nisz ter és a ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

i) a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról
 szóló Euró pai Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1979. évi 
19. tör vényerejû ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le -
ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz -
le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság
kö zött Bu da pes ten, 1978. évi jú li us hó 10. nap ján alá írt, az
egész ség ügy te rü le tén való együtt mû kö dés rõl  szóló
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1979. évi 21. tör vényerejû 
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

k) a pszi cho tróp anya gok ról  szóló, Bécs ben az
1971. évi feb ru ár hó 21. nap ján alá írt egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1979. évi 25. tör vényerejû ren de let 5.  §
(2) be kez dé sé ben az „az egész ség ügyi mi nisz ter és a bel -
ügy mi nisz ter az ügy kör sze rint ér de kelt mi nisz te rek kel”
szö veg rész he lyé be az „a ká bí tó szer-meg elõ zé sért és a ká -
bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós fel ada to kért fe le lõs mi nisz ter
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter és a ren dé sze tért fe le lõs
mi nisz ter a fel adat kö rük ben érin tett mi nisz te rek kel egyet -
ér tés ben” szö veg,

l) a sza bad ság vesz tés re el ítélt sze mé lyek nek bün te té -
sük ha zai vég re haj tá sa cél já ból tör té nõ át adá sá ról  szóló,
Ber lin ben az 1978. évi má jus hó 19. nap ján kelt egyez -

mény ki hir de té sé rõl  szóló 1979. évi 26. tör vényerejû ren -
de let 3.  §-ában az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

m) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Né met or szá gi Szö -
vet sé gi Köz tár sa ság kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé re
a jö ve de lem-, a ho za dé ki és a va gyon adók te rü le tén Bu da -
pes ten, 1977. évi jú li us 18-án alá írt egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 1979. évi 27. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be -
kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

163.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Pa na mai

Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Pa na ma-vá ros ban, az
1976. évi ok tó ber hó 17. nap ján alá írt kul tu rá lis és tu do má -
nyos együtt mû kö dé si egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1980. évi 1. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az  „– az ér de -
kelt mi nisz te rek kel és or szá gos ha tás kö rû szer vek ve ze tõ i -
vel egyet ér tés ben – a Kul tu rá lis Kap cso la tok In té ze te el -
nö ke” szö veg rész he lyé be az „a fel adat kö rük ben érin tett
mi nisz te rek kel egyet ér tés ben a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

b) az 1968. évi no vem ber hó 8. nap ján Bécs ben alá írás -
ra meg nyi tott Köz úti Köz le ke dé si Egyez mény ki hir de té sé -
rõl  szóló 1980. évi 3. tör vényerejû ren de let 4.  § (2) be kez -
dé sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter és bel ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter és a köz le ke dés ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

c) az 1968. évi no vem ber hó 8. nap ján Bécs ben alá írás -
ra meg nyi tott Köz úti Köz le ke dé si Egyez ményt ki egé szí tõ
euró pai Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1980. évi
5. tör vényerejû ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke -
dés- és pos ta ügyi mi nisz ter és a bel ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter és a köz le -
ke dés ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Vi et na mi Szo ci a lis ta
Köz tár sa ság kö zött Ha no i ban, az 1979. évi ok tó ber hó
11. nap ján alá írt Kon zu li Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1980. évi 8. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

e) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság 
kö zött a víz gaz dál ko dá si fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges
ha tár át lé pé sek sza bá lyo zá sá ról a Bu da pes ten, 1979. évi
feb ru ár hó 6-án alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1980. évi 12. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában a „bel ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

f) a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés ki hir de té -
sé rõl  szóló 1980. évi 14. tör vényerejû ren de let 5.  § (1) be -
kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl Chi ca gó ban,
1944. évi de cem ber hó 7. nap ján alá írt Egyez mény mó do -
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sí tá sá ról  szóló jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1980. évi
15. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le -
ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz -
le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

h) a  Magyar Nép köz tár sa ság és Ja pán kö zött a ket tõs
adóz ta tás el ke rü lé sé re a jö ve de lem adók te rü le tén Bu da -
pes ten, az 1980. évi feb ru ár hó 13. nap ján alá írt egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1980. évi 18. tör vényerejû ren -
de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg
lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a mik ro or ga niz mu sok sza ba dal mi el já rás cél já ból

tör té nõ le tét be he lye zé se nem zet kö zi el is me ré sé rõl  szóló
Bu da pes ti Szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1981. évi 1. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

b) a Duna ha lá sza ti hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó lag Bu ka -
rest ben, 1958. ja nu ár hó 29. nap ján kö tött és az 1962. évi
9. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett egyez mény 17. Cik -
ké nek mó do sí tá sá ról Bu ka rest ben, 1979. jú ni us 29-én alá -
írt Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1981. évi 7. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában a „me zõ gaz da sá gi és élel me -
zés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hal gaz dál ko dá -
sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Olasz Köz tár sa ság
kö zött Bu da pes ten, az 1977. évi má jus hó 26. nap ján alá írt, 
a ki ada tás ról és a bûn ügyi jog se gély rõl  szóló egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1981. évi 10. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Olasz Köz tár sa ság
kö zött Bu da pes ten, az 1977. évi má jus hó 26. nap ján alá írt, 
a köl csö nös pol gá ri jog se gély rõl  szóló egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1981. évi 11. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Kam bo dzsai Nép köz -
tár sa ság kö zött Bu da pes ten, 1980. no vem ber 27-én alá írt
kon zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1981. évi 12. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter és az
igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká -
ért fe le lõs mi nisz ter és az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

f) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Gö rög Köz tár sa ság
kö zött Bu da pes ten, az 1979. ok tó ber hó 8. nap ján alá írt, a
pol gá ri és bûn ügyi jog se gély rõl  szóló szer zõ dés ki hir de té -
sé rõl  szóló 1981. évi 21. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az 
„igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság 
kö zött Bécs ben, az 1976. évi má jus hó 19. nap ján alá írt
kul tu rá lis és tu do má nyos együtt mû kö dé si egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 1981. évi 22. tör vényerejû ren de let 3.  §

(2) be kez dé sé ben a „mû ve lõ dé si mi nisz ter az érin tett mi -
nisz te rek kel együtt” szö veg rész he lyé be a „fel adat kö rük -
ben érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben a kul tú rá ért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

h) 1981. évi 23. tör vényerejû ren de let a  Magyar Nép -
köz tár sa ság Kor mány a és a Bel ga Ki rály ság Kor mány a
kö zött a ke res ke del mi jár mû vek kel vég zett köz úti sze -
mély- és áru fu va ro zás tár gyá ban Brüsszel ben, 1967. évi
már ci us hó 20. nap ján alá írt Meg álla po dás mó do sí tá sá nak
ki hir de té sé rõl  szóló 1981. évi 23. tör vényerejû ren de let
3.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

i) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Len gyel Nép köz tár sa -
ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély tár -
gyá ban Bu da pes ten, az 1959. évi már ci us hó 6. nap ján alá -
írt szer zõ dés mó do sí tá sá ról és ki egé szí té sé rõl  szóló, Var -
só ban, az 1980. évi szep tem ber hó 18. nap ján alá írt jegy zõ -
könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1981. évi 24. tör vényerejû ren -
de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter”
 szövegrész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg

lép.

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

a) az ere det meg je lö lé sek ol tal má ra és nem zet kö zi lajst -
ro mo zá sá ra vo nat ko zó Lissza bo ni Meg ál la po dás nak, az
1967. évi jú li us hó 14. nap ján Stock holm ban fe lül vizs gált
szö veg e ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 1. törvényerejû ren -
de let 5.  § (1) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

b) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Lí bi ai
Arab Szo ci a lis ta Népi Dzsa ma hi ri ja kö zött Tri po li ban, az
1978. már ci us 16-án alá írt kul tu rá lis együtt mû kö dé si
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 2. tör vényerejû
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „mû ve lõ dé si mi nisz ter és
a kül ügy mi nisz ter az ér de kelt mi nisz te rek kel és or szá gos
ha tás kö rû szer vek ve ze tõ i vel” szö veg rész he lyé be a „ fel -
adat kö rük ben érin tett mi nisz te rek egyet ér té sé vel a kul tú -
rá ért fe le lõs mi nisz ter és a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” 
szö veg,

c) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa ság
kö zött Bu da pes ten, az 1980. évi jú li us hó 31. nap ján alá írt,
a pol gá ri és a csa lád jo gi jog se gély rõl, a ha tá ro za tok el is -
me ré sé rõl és vég re haj tá sá ról, valamint a bûn ügyi jog se -
gély rõl és a ki ada tás ról  szóló szer zõ dés ki hir de té sé rõl
 szóló 1982. évi 3. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „igaz -
ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Szo ci a lis ta Népi Lí -
biai Arab Ja ma hi ri ya kö zött Bu da pes ten, 1981. évi szep -
tem ber hó 24. nap ján alá írt kon zu li egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 1982. évi 5. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be -
kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
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e) a vám eljá rások egy sze rû sí té sé rõl és össze han go lá sá -
ról  szóló, Ky o tó ban az 1973. évi má jus hó 18. nap ján kelt
nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi
11. tör vényerejû ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben az „a
pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adópoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság
kö zött a Sop ron vá ro son és kör nyé kén át me nõ vas úti for -
ga lom ról 1980. szep tem ber 13-án Bu da pes ten alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 14. tör vényerejû 
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi 
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

g) a Nem zet kö zi Új já épí té si és Fej lesz té si Bank alap -
ok má nyá nak ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 15. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „Pénz ügy mi -
nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „nem zet kö zi pénz ügyi
kap cso la to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

h) az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és a
név vi se lés rõl  szóló 1982. évi 17. tör vényerejû ren de let 7.  § 
(2) be kez dé sé ben és 39.  § (2) be kez dé sé ben a „Kül ügy mi -
nisz té ri um” szö veg ré szek he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs 
mi nisz ter” szö veg, 27/B.  § (7) be kez dé sé ben az „a bel ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az anya köny vi ügye -
kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az „a bel ügy mi nisz tert”
szö veg rész he lyé be az „az anya köny vi ügy ekért fe le lõs
mi nisz tert” szö veg, 28.  § (1) be kez dé sé ben, 28/A.  § (2) be -
kez dés e) pont já ban, 28/A.  § (5)–(7) be kez dé sé ben az „a
bel ügy mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be az „az anya köny -
vi ügye kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 41/C.  § (1)–(2) be -
kez dé sé ben, 41/D.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz -
ter” szö veg ré szek he lyé be az „az anya köny vi ügye kért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg, 41/B.  § (3) be kez dés d) pont já ban
az „a Bel ügy mi nisz té ri um anya köny vi fel ada tok el lá tá sá ra 
ki je lölt szer ve” szö veg rész he lyé be az „a jog sza bály ban az 
anya köny vi fel ada tok el lá tá sá ra ki je lölt szerv” szö veg,

i) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Al gé ri ai
De mok ra ti kus és Népi Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Al -
gír ban, 1970. évi no vem ber hó 19. nap ján alá írt, a lé gi köz -
le ke dés rõl  szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 
20. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le -
ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz -
le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Sváj ci Ál lam szö vet -
ség kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé re a jö ve de lem- és a 
va gyon adók te rü le tén Bu da pes ten, az 1981. évi áp ri lis hó
9. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi
23. tör vényerejû ren de let 3.  § (3) be kez dé sé ben az „a
pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adópoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

k) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv
Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kép vi se lõ há zá nak
Szö vet sé gi Vég re haj tó Ta ná csa kö zött Hé ví zen, az
1981. évi már ci us hó 14. nap ján alá írt ál lat-egész ség ügyi
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 24. tör vényerejû 
ren de let 3.  § (1) be kez dé sé ben az „a me zõ gaz da sá gi és

élel me zés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lat -
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

l) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Finn Köz tár sa ság kö -
zött Bu da pes ten, az 1981. évi má jus hó 22-én alá írt, a pol -
gá ri, csa lád jo gi és bün te tõ ügyek ben nyúj tan dó jog vé de -
lem rõl és jog se gély rõl  szóló szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 
1982. évi 25. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

m) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Ira ki Köz tár sa ság
kö zött Bu da pes ten 1982. évi jú ni us hó 11. nap ján alá írt
kon zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 40. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

n) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Ni ca ra gu ai Köz tár sa -
ság kö zött Ma na gu á ban, 1981. no vem ber 14-én alá írt kon -
zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 42. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Tö rök Köz tár sa ság

kö zött Bu da pes ten, az 1981. évi jú ni us hó 10-én alá írt, a
bûn ügyi jog se gély rõl és a ki ada tás ról  szóló egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 1983. évi 1. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Bol gár Nép köz tár sa -
ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély tár -
gyá ban Szó fi á ban, az 1966. évi má jus hó 16. nap ján alá írt
Szer zõ dés mó do sí tá sá ról és ki egé szí té sé rõl  szóló, Bu da -
pes ten az 1981. évi szep tem ber hó 15. nap ján alá írt Jegy -
zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1983. évi 2. tör vényerejû
ren de let 3.  §-ában az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a jog ta ná cso si te vé keny ség rõl  szóló 1983. évi 3. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (3) be kez dé sé ben, 16.  § (1) be kez -
dé sé ben, 19.  § (1)–(2) be kez dé sé ben és 22.  § (2) be kez dé -
sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Ecu a do ri Köz tár sa -
ság kö zött, Qu i tó ban, 1981. no vem ber 18-án alá írt kon zu li
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1983. évi 6. tör vényerejû
ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be 
a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) az új nö vény faj ták ol tal má ra lé te sült Nem zet kö zi
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1983. évi 14. tör -
vényerejû ren de let 4.  §-ában az „a me zõ gaz da sá gi és élel -
me zés ügyi mi nisz ter az Or szá gos Ta lál má nyi Hi va tal el -
nö ké vel együt te sen” szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a  Magyar Sza ba dal mi Hi va tal el -
nö ké vel együt te sen” szö veg,

f) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Cip ru si Köz tár sa ság
kö zött a Bu da pes ten, 1981. no vem ber 30-án alá írt, a pol -
gá ri és bûn ügyi jog se gély rõl  szóló szer zõ dés ki hir de té sé -
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rõl  szóló 1983. évi 19. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az
„igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Bel ga Ki rály ság kö -
zött, a ki ada tás ról és a bûn ügyi jog se gély rõl  szóló
Brüsszel ben, az 1983. évi má jus hó 11. nap ján alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1983. évi 28. tör vényerejû 
ren de let 3.  §-ában az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

h) az ál la mok te rü le tén ide ig le ne sen tar tóz ko dó sze mé -
lyek or vo si el lá tá sá ról  szóló, Genf ben, az 1980. évi ok tó -
ber hó 17. nap ján alá írt Euró pai Meg álla po dás ki hir de té sé -
rõl  szóló 1983. évi 29. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az
„egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész -
ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a „Mér ték te len sé rü lést oko zó nak vagy meg kü lön -

böz te tés nél kül ha tó nak te kint he tõ egyes ha gyo má nyos
fegy ve rek al kal ma zá sá nak be til tá sá ról, il le tõ leg kor lá to zá -
sá ról”  szóló, Genf ben, az 1980. évi ok tó ber hó 15. nap ján
kelt egyez mény és a hoz zá csa tolt jegy zõ köny vek ki hir de -
té sé rõl  szóló 1984. évi 2. tör vényerejû ren de let 4.  §-ában a
„hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Ku bai Köz tár sa ság
kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély tár gyá -
ban Ha van ná ban, az 1982. évi no vem ber hó 27. nap ján alá -
írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1984. évi 4. tör vényerejû 
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

c) a köz úti ke res ke del mi jár mû vek ide ig le nes be ho za -
ta lá ra vo nat ko zó 1956. évi gen fi vám egyez mény mó do sí -
tott szö ve gé nek ki hir de té sé rõl  szóló 1984. évi 9. tör -
vényerejû ren de let 4.  § (1) be kez dé sé ben az „a pénz ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a La o szi Népi De mok -
ra ti kus Köz tár sa ság kö zött Bu da pes ten, 1983. no vem ber
2-án alá írt kon zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1984. évi 10. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a 
„kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról
kö tött gen fi euró pai meg álla po dás (ADR) 14. Cikk 3. be -
kez dé sé nek mó do sí tá sá ról New York ban, 1975. évi au -
gusz tus hó 21. nap ján alá írt jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl
 szóló 1984. évi 13. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé -
sé ben a „köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a  Magyar Nép köz tár sa ság és Spa nyol or szág kö zött
Bu da pes ten, 1982. feb ru ár 24-én alá írt kon zu li egyez mény 
ki hir de té sé rõl  szóló 1984. évi 14. tör vényerejû ren de let
3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság ban és az Oszt rák Köz tár -
sa ság ban ki ál lí tott érett sé gi bi zo nyít vá nyok egye te mi fel -
vé tel szem pont já ból való egyen ér té kû sé gé nek köl csö nös
el is me ré sé rõl  szóló, Bu da pes ten, 1982. jú li us 16-án alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1984. évi 27. tör vényerejû 
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a mû ve lõ dé si mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

h) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Tu né zi ai Köz tár sa ság 
kö zött Bu da pes ten, 1982. de cem ber 6-án alá írt kon zu li
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1984. évi 28. tör vényerejû 
ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be 
a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) az ipar i min ták nem zet kö zi le tét be he lye zé sé re lét re -
jött Há gai Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1984. évi
29. tör vényerejû ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz -
ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Tu né zi ai Köz tár sa ság 

kö zött Bu da pes ten, az 1982. évi de cem ber hó 6. nap ján
alá írt, a pol gá ri és bûn ügyi jog se gély, a bí rói ha tá ro za tok
el is me ré se és vég re haj tá sa, valamint a ki ada tás ról  szóló
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1985. évi 2. tör vényerejû
ren de let 3.  §-ában az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a Genf ben, az 1983. évi jú ni us hó 20. nap ján kelt, a
szak mai re ha bi li tá ci ó ról és a fog lal koz ta tás ról (rok kant
sze mé lyek)  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1985. évi 9. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az 
„az egész ség ügyi mi nisz ter az ér de kelt mi nisz te rek kel és
or szá gos ha tás kö rû szer vek ve ze tõ i vel egyet ér tés ben” szö -
veg rész he lyé be az „a fel adat kö rük ben érin tett mi nisz te -
rek kel egyet ér tés ben a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

c) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Al gé ri ai De mok ra ti -
kus és Népi Köz tár sa ság kö zött az Al gír ban az 1976. évi
feb ru ár hó 7. nap ján alá írt, a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi 
jog se gély rõl  szóló szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1985. évi 15. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a Nem zet kö zi Fej lesz té si Tár su lás alap ok má nyá nak
ki hir de té sé rõl  szóló 1985. évi 19. tör vényerejû ren de let
3.  § (2) be kez dé sé ben a „Pénz ügy mi nisz té rium” szö veg -
rész he lyé be a „nem zet kö zi pénz ügyi kap cso la to kért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a Nem zet kö zi Pénz ügyi Tár sa ság alap ok má nyá nak
ki hir de té sé rõl  szóló 1985. évi 20. tör vényerejû ren de let
4.  § (2) be kez dé sé ben a „Pénz ügy mi nisz té rium” szö veg -
rész he lyé be a „nem zet kö zi pénz ügyi kap cso la to kért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a vi lág kul tu rá lis és ter mé sze ti örök sé gé nek vé del -
mé rõl  szóló, az Egye sült Nem ze tek Ok ta tá si, Tu do má nyos 
és Kul tu rá lis Szer ve ze te Ál ta lá nos Kon fe ren ci á já nak ülés -
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sza kán Pá rizs ban, 1972. no vem ber 16-án el fo ga dott
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1985. évi 21. tör vényerejû 
ren de let 3.  §-ában a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te -
re – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel,
valamint a kör nye zet vé del mi mi nisz ter rel” szö veg rész he -
lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter – az ag rár po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter rel és a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg
lép.

164.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Bern ben az 1980. évi má jus hó 9. nap ján kelt Nem -

zet kö zi Vas úti Fu va ro zá si Egyez mény (COTIF) ki hir de té -
sé rõl  szóló 1986. évi 2. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be -
kez dé sé ben a „köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz -
ter” szö veg ré szek he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

b) a Bonn ban, az 1979. évi jú ni us hó 23. nap ján kelt, a
ván dor ló va don élõ ál lat fa jok vé del mé rõl  szóló egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1986. évi 6. tör vényerejû ren de -
let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Kör nye zet- és
Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ke” szö veg rész he lyé be az
„a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Svéd Ki rály ság kö zött 
Bu da pes ten, az 1983. évi szep tem ber hó 28. nap ján alá írt
bûn ügyi jog se gély szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1986. évi 
7. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Vi et na mi Szo ci a lis ta
Köz tár sa ság kö zött a pol gá ri, a csa lád jo gi és a bûn ügyi
jog se gély tár gyá ban Ha no i ban 1985. évi ja nu ár hó
18. nap ján alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1986. évi
8. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a Gyer me kek Jog el le nes Kül föld re Vi te lé nek Pol gá -
ri Jogi Vo nat ko zá sa i ról  szóló, Há gá ban az 1980. évi ok tó -
ber 25. nap ján kelt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1986. évi 14. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben
az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság
kö zött Bécs ben, az 1985. évi má jus hó 6. nap ján alá írt, a
bün te tõ ügyek ben ho zott bí ró sá gi ha tá ro za tok köl csö nös
vég re haj tá sá ról  szóló szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1986. évi 31. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Kí nai Nép köz tár sa -
ság kö zött Bu da pes ten, 1986. jú ni us 3-án alá írt kon zu li
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1986. évi 32. tör vényerejû 
ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be 
a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Cseh szlo -

vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a kul tu rá lis
és tu do má nyos együtt mû kö dés rõl Bu da pes ten, 1986. ok -
tó ber 22-én alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl és az 1961. évi 
16. tör vényerejû ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló 1987. évi 1. tör vényerejû ren de let 3.  § (1) be kez dé sé -
ben a „kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a mû ve lõ dé si mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „fel adat kö rük ben érin tett
mi nisz te rek kel egyet ér tés ben a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

b) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv
Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kép vi se lõ há za Vég re -
haj tó Ta ná csa kö zött a tu do má nyos, ok ta tá si és kul tu rá lis
együtt mû kö dés rõl Belg rád ban, 1986. már ci us 24-én alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1987. évi 3. tör vényerejû
ren de let 3.  § (1) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter a mû ve -
lõ dé si mi nisz ter rel együt te sen” szö veg rész he lyé be a „fel -
adat kö rük ben érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben a kul -
tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Bo lí vi ai Köz tár sa ság
kö zött Bu da pes ten, 1985. jú ni us 21-én alá írt kon zu li
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1987. évi 7. tör vényerejû
ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be 
a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a szer zõ dé sek jo gá ról  szóló, Bécs ben az 1969. évi
má jus hó 23. nap ján kelt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1987. évi 12. tör vényerejû ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben a 
„kül ügy mi nisz ter és az igaz ság ügyi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és az igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a kon zu li kap cso la tok ról Bécs ben, 1963. áp ri lis
24-én el fo ga dott egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1987. évi 
13. tör vényerejû ren de let 3.  § (3) be kez dé sé ben a „kül ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

f) az Egye sült Nem ze tek nek az áruk nem zet kö zi adás -
vé te li szer zõ dé se i rõl  szóló, Bécs ben, az 1980. évi áp ri lis
hó 11. nap ján kelt Egyez mé nye ki hir de té sé rõl  szóló
1987. évi 20. tör vényerejû ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben a 
„kül ke res ke del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül -
gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a Túsz sze dés El le ni Nem zet kö zi Egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1987. évi 24. tör vényerejû ren de let
4.  §-ában az „igaz ság ügy mi nisz ter és a bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter és
a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

h) az Ál la mok és más ál la mok ter mé sze tes és jogi sze -
mé lyei kö zöt ti be ru há zá si vi ták ren de zé sé rõl  szóló,
 Washingtonban, 1965. már ci us 18-án kelt Egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 1987. évi 27. tör vényerejû ren de let 4.  §
(2) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
és a nem zet kö zi pénz ügyi kap cso la to kért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg
lép.
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(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta
Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zött a köl csö nös jog se gély rõl
 szóló, Belg rád ban, az 1968. évi már ci us hó 7. nap ján alá írt
szer zõ dés (1969. évi 1. tör vényerejû ren de let) mó do sí tá sá -
ról és ki egé szí té sé rõl  szóló, Bu da pes ten, 1986. évi áp ri lis
hó 25. nap ján alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1988. évi 1. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a kín zás és más ke gyet len, em ber te len vagy meg alá -
zó bün te té sek vagy bá nás mó dok el le ni nem zet kö zi egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1988. évi 3. tör vényerejû ren de -
let 4.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

c) a „3. Pót jegy zõ könyv az Egye te mes Pos ta egye sü let
Alap ok má nyá hoz” ki hir de té sé rõl  szóló 1988. évi 4. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „ Magyar Pos ta
el nö ke” szö veg rész he lyé be a „pos ta ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Né met Szö vet sé gi
Köz tár sa ság kö zött a be ru há zá sok elõ se gí té sé rõl és köl -
csö nös vé del mé rõl  szóló szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1988. évi 5. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a
„pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „nem zet kö zi
pénz ügyi kap cso la to kért fe le lõs mi nisz ter a kül gaz da sá -
gért fe le lõs mi nisz ter rel együt te sen” szö veg,

e) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta
Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé -
sé re a jö ve de lem- és a va gyon adók te rü le tén Bu da pes ten,
1985. ok tó ber 17. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1988. évi 6. tör vényerejû ren de let 3.  § (3) be kez dé sé -
ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Spa nyol Ki rály ság kö -
zött Bu da pes ten, az 1985. évi má jus hó 10. nap ján alá írt ki -
ada tá si és bûn ügyi jog se gély egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1988. évi 7. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „igaz -
ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Szí ri ai Arab Köz tár -
sa ság kö zött a pol gá ri és bûn ügyi jog se gély rõl  szóló 1986.
má jus 1-jén Da masz kusz ban alá írt egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 1988. évi 9. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be -
kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

h) a Genf ben, az 1985. évi jú ni us hó 26. nap ján kelt, az
üzem egész ség ügyi szol gá lat ról  szóló egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1988. évi 13. tör vényerejû ren de let 3.  §
(2) be kez dé sé ben az „a szo ci á lis- és egész ség ügyi mi nisz -
ter az ér de kelt mi nisz te rek kel és or szá gos ha tás kö rû szer -
vek ve ze tõ i vel egyet ér tés ben” szö veg rész he lyé be az „a
fel adat kö rük ben érin tett mi nisz te rek egyet ér té sé vel az
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Szí ri ai Arab Köz tár sa -
ság kö zött Da masz kusz ban, 1986. szep tem ber 17-én alá írt
Kon zu li Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1988. évi 14. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) az 1965. évi 4. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett, az 
Egy sé ges Ká bí tó szer Egyez mény mó do sí tá sá ról és ki egé -
szí té sé rõl  szóló, Genf ben, 1972. már ci us 25-én kelt Jegy -
zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1988. évi 17. tör vényerejû
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg

lép.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) az áruk nem zet kö zi adás vé te li szer zõ dé se i re vo nat -
ko zó el évü lé si idõ rõl  szóló, New York ban, 1974. jú ni us
14-én kelt Egyez mény rõl, valamint az áruk nem zet kö zi
adás vé te li szer zõ dé sé re vo nat ko zó el évü lé si idõ rõl  szóló
Egyez mény mó do sí tá sá ról, Bécs ben 1980. áp ri lis 11-én
kelt Jegy zõ könyv rõl  szóló 1989. évi 1. tör vényerejû ren de -
let 4.  § (2) be kez dé sé ben a „ke res ke del mi mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

b) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Tö rök Köz tár sa ság
kö zött Bu da pes ten, az 1986. évi szep tem ber hó 5. nap ján
alá írt, a bün te tõ ügyek ben ho zott bí ró sá gi ha tá ro za tok köl -
csö nös vég re haj tá sá ról  szóló szer zõ dés ki hir de té sé rõl
 szóló 1989. évi 5. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé -
ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a Nem zet kö zi Be ru há zás biz to sí tá si Ügy nök ség lét -
re ho zá sá ról  szóló, Szö ul ban, 1985. ok tó ber 11-én kelt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1989. évi 7. tör vényerejû
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „pénz ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „nem zet kö zi pénz ügyi kap cso la to kért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 3.  § (3) be kez dé sé ben a „Pénz -
ügy mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „nem zet kö zi
pénz ügyi kap cso la to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Spa nyol Ki rály ság
kö zött Bu da pes ten, az 1987. évi szep tem ber hó 28. nap ján
alá írt a bün te tõ ügyek ben ho zott bí ró sá gi ha tá ro za tok köl -
csö nös vég re haj tá sa tár gyá ban lét re jött szer zõ dés ki hir de -
té sé rõl  szóló 1989. évi 10. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában
az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Egyip to mi Arab
Köz tár sa ság kö zött Ka i ró ban, az 1987. évi de cem ber hó
14. nap ján alá írt, a bûn ügyi jog se gély, a fog va tar tott el ítél -
tek nek a bün te tõ ügyek ben ho zott bí ró sá gi ha tá ro za tok
vég re haj tá sa cél já ból tör té nõ át adá sa és a ki ada tás tár gyá -
ban lét re jött szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1989. évi
11. tör vényerejû ren de let 3.  §-ában az „igaz ság ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg

lép.
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Módosító rendelkezések (tör vények)

165.  § A volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek
ren de zé sé rõl  szóló 1991. évi XXXII. tör vény 20.  §-a a kö -
vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
je löl je ki a 3.  § (2) be kez dé se sze rin ti mi nisz te re ket.”

166.  § (1) A ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi
XXV. tör vény 34.  § (3) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„a) a ké mi ai biz ton ság te rü le tén mû kö dõ tár ca kö zi bi -

zott ság össze té te lét és mû kö dé sé nek,”
[rész le tes sza bá lya it ren de let ben meg ha tá roz za.]

(2) A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
2.  § (3) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Kor mány a ren de le té ben meg ha tá ro zott össze té -
tel lel, fel adat- és ha tás kör rel Ví zi köz le ke dé si Vé del mi Bi -
zott sá got hoz lét re.”

(3) A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
88.  § (1) be kez dés i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány]
„i) a ví zi köz le ke dés vé del me sza bá lya i nak, a Ví zi köz le -

ke dé si Vé del mi Bi zott ság össze té te lé nek, fel adat- és ha -
tás kö ré nek, to váb bá mû kö dé se rend jé nek”

[ren de let ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ra.]

(4) A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló 2003. évi
L. tör vény 2.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Az Alap prog ram cél ja i nak meg va ló sí tá sát a tár sa -
dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) ál tal ve ze tett mi nisz té rium
költ ség ve té si fe je ze té nek „Nem ze ti Ci vil Alap prog ram”
el ne ve zé sû fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta szol gál ja,
amellyel a mi nisz ter e tör vény elõ írásai sze rint rendel -
kezik.”

167.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a ten ge ri ha jók tu laj do no sa i nak fe le lõs sé gé re vo nat -

ko zó lag az 1924. évi au gusz tus hó 25. nap ján Brüsszel ben
kelt egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1931. évi IV. tör -
vény 3.  §-ában a „ke res ke de lem ügyi mi nisz ter és az igaz -
ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe -
le lõs mi nisz ter és az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

b) a ha jós el is mer vé nyek re vo nat ko zó lag az 1924. évi
au gusz tus hó 25. nap ján Brüsszel ben kelt egyez mény be -
cik ke lye zé sé rõl  szóló 1931. évi VI. tör vény 3.  §-ában a
„ke res ke de lem ügyi mi nisz ter és az igaz ság ügyi mi nisz ter” 
szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter és
az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a Len gyel Köz tár sa ság gal 1928. évi má jus hó 12-én
kö tött adó ügyi egyez mé nyek be cik ke lye zé sé rõl  szóló

1931. évi XXVII. tör vény 2.  §-ában az „a m. kir. pénz ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

d) az 1928. év ben Genf ben tar tott nem zet kö zi Mun ka -
ügyi egye te mes Ér te kez let ál tal a leg ki sebb mun ka bé rek
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó el já rá sok tár gyá ban ter ve zet
alak já ban el fo ga dott nem zet kö zi egyez mény be cik ke lye -
zé sé rõl  szóló 1932. évi XIX. tör vény 4.  §-ában a „m. kir.
ke res ke de lem ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „fog -
lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a kül föl di áruk szár ma zá si he lye ha mis meg je lö lé sé -
nek meg aka dá lyo zá sa tár gyá ban, Mad rid ban, 1891. évi
áp ri lis hó 14-én kelt, Was hing ton ban, 1911. évi jú ni us hó
2-án és Há gá ban, 1925. évi no vem ber hó 6-án fe lül vizs gált 
nem zet kö zi meg álla po dás be cik ke lye zé sé rõl  szóló
1934. évi V. tör vény 3.  § elsõ mon da tá ban a „ke res ke de -
lem ügyi mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, má so dik mon da tá ban az
„a ke res ke de lem ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az 
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a nem zet kö zi légi fu va ro zás ra vo nat ko zó 1929. évi
var sói nem zet kö zi egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló
1936. évi XXVIII. tör vény 3.  § elsõ mon da tá ban az „A m.
kir. igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „Az igaz -
ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, má so dik mon da tá ban
az „a m. kir. igaz ság ügy mi nisz ter és a m. kir. ke res ke de -
lem ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter és a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, har ma dik mon da tá ban az „A m. kir. ke res ke -
de lem ügyi mi nisz ter fel ha tal ma zást kap arra, hogy a
m. kir. igaz ság ügym inisz ter rel egyet ért ve” szö veg rész he -
lyé be az „A köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter fel ha tal ma zást 
kap arra, hogy az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben” szö veg,

g) a lé gi já ró mû vek biz to sí tá si le fog la lá sá ra vo nat ko zó
1933. évi ró mai nem zet kö zi egyez mény be cik ke lye zé sé rõl 
 szóló 1937. évi IX. tör vény 3.  § elsõ mon da tá ban az „A m.
kir. igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „Az igaz -
ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, má so dik mon da tá ban
az „a m. kir. igaz ság ügy mi nisz ter és a m. kir. ke res ke de -
lem ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter és a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

h) az örö kö sö dé si il le té kek te kin te té ben a ket tõs adóz -
ta tás el há rí tá sa cél já ból Bu da pes ten, az 1936. évi no vem -
ber hó 20. nap ján kelt ma gyar–svéd egyez mény be cik ke -
lye zé sé rõl  szóló 1937. évi XXVI. tör vény 3.  §-ában az „a
ma gyar ki rá lyi pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az egyes cí mek és ran gok meg szün te té sé rõl  szóló

1947. évi IV. tör vény 4.  §-ában az „a bel ügy mi nisz ter – az
igaz ság ügym inisz ter rel egyet ért ve –” szö veg rész he lyé be
az „az anya köny vi ügye kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
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b) a szov jet-orosz ka to nai em lék mû vek és hõsi te me tõk 
ke gye le ti gon do zá sá ról  szóló 1947. évi XIX. tör vény
4.  §-ában az  „– a hon vé del mi és nép jó lé ti mi nisz te rek kel
egyet ért ve – a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„– a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter rel és az egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a te le pü lés fej -
lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

c) a má so dik vi lág há bo rú ál tal érin tett ipar i tu laj don jo -
gok fenn tar tá sa, il le tõ leg vissza ál lí tá sa tár gyá ban Ne u châ -
tel ben az 1947. évi feb ru ár hó 8. nap ján alá írt Nem zet kö zi
Meg álla po dás, valamint az ah hoz tar to zó Zá ró jegy zõ -
könyv és Pót-zá ró jegy zõ könyv be cik ke lye zé sé rõl  szóló
1947. évi XXVII. tör vény 6.  § (2) be kez dé sé ben, (3) be -
kez dé sé ben és (4) be kez dé sé ben az „ipar ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

d) a  Magyar Köz tár sa ság és a Szo ci a lis ta Szov jet Köz -
tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zött Moszk vá ban, az 1947. évi
jú li us hó 15-én alá írt ke res ke del mi és ten ger ha jó zá si szer -
zõ dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1947. évi XXVIII. tör vény
3.  §-ában a „ke res ke del mi- és szö vet ke zet ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter és a
kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter együt tes” szö veg,

e) a  Magyar Nem ze ti Bank és a Pénz in té ze ti Köz pont
I. kú ri á já ba tar to zó, rész vény tár sa sá gi ala pon mû kö dõ
pénz in té ze tek ma gyar tu laj don ban levõ rész vé nye i nek ál -
lam i tu laj don ba vé te lé rõl  szóló 1947. évi XXX. tör vény
7.  § (1) be kez dé sé ben, 9.  § (1) be kez dé sé ben és 15.  §-ában
az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a kul tu rá lis együtt mû kö dés tár gyá ban Bu ka rest ben
1947. évi no vem ber hó 25. nap ján alá írt ma gyar–ro mán
egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1948. évi IX. tör vény
3.  §-ában a „kul tu rá lis mi nisz ter és az ok ta tá si mi nisz ter a
kül ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le -
lõs mi nisz ter az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter rel és a kül po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

g) a kul tu rá lis együtt mû kö dés tár gyá ban Bu da pes ten
1947. évi ok tó ber hó 29. nap ján alá írt ma gyar–bol gár
egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1948. évi X. tör vény
3.  §-ában a „kul tu rá lis mi nisz ter és az ok ta tá si mi nisz ter a
kül ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le -
lõs mi nisz ter az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter rel és a kül po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

h) az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet Al kot má nyá nak be -
cik ke lye zé sé rõl  szóló 1948. évi XII. tör vény 5.  §-ában az
„a nép jó lé ti mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az egész -
ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) a  Magyar Nem ze ti Bank és a Pénz in té ze ti Köz pont
I. kú ri á já ba tar to zó, rész vény tár sa sá gi ala pon mû kö dõ
pénz in té ze tek ma gyar tu laj don ban lévõ rész vé nye i nek ál -
lam i tu laj don ba vé te lé rõl  szóló 1947. évi XXX. tör vény ki -
egé szí té sé rõl  szóló 1948. évi XXXVI. tör vény 4.  §-ában az 
„a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

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

a) a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény 84.  § (3) be kez dé sé ben, 85.  § (4) be kez dé sé ben,
88.  §-ában, 89.  § (2) be kez dé sé ben, 183.  § (1) be kez dé sé -
ben, 198.  § b) pont já ban, 201.  § (1) be kez dé sé ben, 395.  §
(3) be kez dé sé ben és (4) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi -
nisz ter” szö veg ré szek he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, a 100.  § (1) be kez dé sé ben az „igaz ság -
ügym inisz ter hez” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter hez” szö veg, 155/A.  § (2) be kez dé sé ben
és 372.  § (3) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium” 
szö veg ré szek he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” 
szö veg, 84.  § (3) be kez dé sé ben és 395.  § (4) be kez dé sé ben
az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg ré szek he lyé be az „az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

b) a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény 28.  § (1) be kez dé sé ben és 74.  § (3) be kez dé sé ben az
„a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 74/A.  § (4) be kez -
dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg

lép.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál lam i
vál la la tok ról  szóló 1977. évi VI. tör vény 31.  § (3) be kez -
dé sé ben a „kül ke res ke del mi mi nisz ter rel” szö veg rész he -
lyé be a „ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg lép.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a saj tó ról  szóló 1986. évi II. tör vény 1.  § (2) be kez -
dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 12.  § (3) be kez dé sé -
ben a „ren dé sze ti szer vek fe let t fel ügye le tet gya kor ló mi -
nisz té rium (or szá gos ha tás kö rû szerv)” szö veg rész he lyé -
be a „ren dé sze ti szer ve ket fel ügye lõ mi nisz ter” szö veg,
21.  § (3) be kez dés a) pont já ban az „igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, a „bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „ren -
dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 21.  § (3) be kez dés
b) pont já ban a „mû ve lõ dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be 
a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az „– a Mi nisz ter -
ta nács Tá jé koz ta tá si Hi va ta lá nak el nö ké vel egyet ér tés -
ben – az imp resszum fel tün te té sé re vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat; – az ipar i mi nisz ter rel,” szö veg rész he lyé be a
„ , valamint az imp resszum fel tün te té sé re vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyo kat;” szö veg,

b) a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról  szóló
1952. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1986. évi
IV. tör vény 39.  § (1) be kez dés b) pont já ban az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
28.  § (2) be kez dé sé ben, 46/B.  § (2) be kez dé sé ben, 48.  §
(3) be kez dés c) és h) pont já ban a „bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „köz le ke dés ren dé sze tért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 28.  § (2) be kez dé sé ben, 48.  § (3) be kez dés
c) pont já ban a „kör nye zet vé del mi mi nisz ter” szö veg rész
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he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 44/A.  § (7) be kez dé sé ben, 46/B.  § (2) be kez dé sé ben,
48.  § (3) be kez dés e), f) és g) pont ja i ban az „a pénz ügy mi -
nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter rel” szö veg, 48.  § (3) be kez dés h) pont já ban a
„kül ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért 
fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

d) a kül föl di ek ma gyar or szá gi be fek te té se i rõl  szóló
1988. évi XXIV. tör vény 39.  § (2) be kez dé sé ben a „ke res -
ke del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ke res ke de le -
mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) az egye sü lé si jog ról  szóló 1989. évi II. tör vény 15.  §
(1), (4) és (8) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

f) az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény 30.  § (4) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

g) az Ál la mi Szám ve võ szék rõl  szóló 1989. évi
XXXVIII. tör vény 22.  § (3) be kez dé sé ben az „a pénz ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg,

h) a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról, valamint az
egy há zak ról  szóló 1990. évi IV. tör vény 24.  § (3) be kez dé -
sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990. évi V. tör vény
4/B.  § (1) be kez dés d) pont já ban a „föld mû ve lés ügyi és vi -
dék fej lesz té si mi nisz té ri u mi hi va talt” szö veg rész he lyé be
a „me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szer vet” szö veg,

j) az or szág gyû lé si kép vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1990. évi LV. tör vény 2.  § (5) be kez dé sé ben az „Igaz ság -
ügyi Mi nisz té ri um ba” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um ba”
szö veg,

k) a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény 59.  §-ában, 92/A.  § (1) be kez dé sé ben, 95.  §
a) pont já ban, 96.  §-ában a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 105.  §-ában a „bel ügy mi nisz ter hez” szö veg rész
he lyé be a „he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter hez”
szö veg, 91.  § (3) be kez dé sé ben a „Pénz ügy mi nisz té rium
és a Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter és a he lyi ön kor mány za -
to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 92.  § (5) be kez dé sé ben,
92/A.  § (1) be kez dé sé ben a „pénz ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 98.  § (1) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö -
veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

l) a kis ke res ke del mi, a ven dég lá tó ipa ri és fo gyasz tá si
szol gál ta tó te vé keny sé get vég zõ ál lam i vál la la tok va gyo -
ná nak pri va ti zá lá sá ról (ér té ke sí té sé rõl, hasz no sí tá sá ról)
 szóló 1990. évi LXXIV. tör vény 1.  § (2) be kez dé sé ben,
2.  § (4) be kez dé sé ben, 9.  § (2) be kez dé sé ben az „az Ipar i és 

Ke res ke del mi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „a ke -
res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

m) az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi
LXXXVII. tör vény 7.  § (2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy -
mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 7.  § (5) be kez dé sé ben, 17.  §
(4) be kez dé sé ben az „a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ener gia po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 19/A.  § (2) be kez dé sé ben az „egész -
ség ügyi, szo ciá lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
„A) Ter mé kek” fe je ze té ben az „1441–1–2 ál lam i tu laj do -
nú ví zi köz mû bõl más ví zi köz mû nek át adott ivó víz díja”
sor ban a „kör nye zet vé del mi, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, a „403010-bõl a vil la mos ener gia-ter me lõi 
en ge dé lyes ál tal köz vet le nül vagy köz vet ve la kos sá gi táv -
hõ-szol gál ta tá si cél ra ér té ke sí tett gõz ára, ha az e cél ra le -
kö tött hõ tel je sít mény az adott te le pü lé sen az 50 MW-ot
meg ha lad ja” sor ban, a „403010-bõl a vil la mos ener gia-ter -
me lõi en ge dé lyes ál tal köz vet le nül vagy köz vet ve la kos sá -
gi táv hõ-szol gál ta tá si cél ra ér té ke sí tett me le gí tett víz ára,
ha az e cél ra le kö tött hõ tel je sít mény az adott te le pü lé sen az 
50 MW-ot meg ha lad ja” sor ban, a „401010-bõl a vil la mos -
ener gia-ter me lõi en ge dé lyes ál tal ér té ke sí tett köz üze mi
cél ra le kö tött vil la mos ener gia ára” sor ban, az
„1110200000 a köz üze mi nagy ke res ke dõ és a köz üze mi
szol gál ta tó kö zöt ti ke res ke de lem ben ér té ke sí tett föld gáz
ára” sor ban és az „1110200000 a köz üze mi fo gyasz tó ré -
szé re ér té ke sí tett föld gáz ára” sor ban a „gaz da sá gi és köz -
le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „ener gia po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a „401010-bõl a köz üze mi 
vil la mos ener gia nagy ke res ke dõ ál tal köz üze mi cél ra ér té -
ke sí tett vil la mos ener gia ára” sor ban és a „401010-bõl a
köz üze mi szol gál ta tó ál tal ér té ke sí tett vil la mos ener gia
ára” sor ban a „gaz da sá gi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az 
„ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, „B) Szol gál -
ta tá sok” fe je ze té ben a „405–11–02-bõl A bel föl di köz for -
gal mú, vas úti me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás díja”
sor ban és a „405–22–01-bõl A bel föl di me net rend sze rin ti
tá vol sá gi au tó busz-köz le ke dés díja; is ko lák és tan in té ze -
tek ál tal ren delt bel föl di tá vol sá gi au tó busz-kü lön já ra tok
díja” sor ban a „köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, a „64.20.11.0, 64.20.12.1, 64.20.12.2 Az
egye te mes elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás díja” sor -
ban az „in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „elekt ro ni kus hír köz lé sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, a „64.11.12.0-ból, 64.11.14.0-ból, 64.11.15.0-ból
A pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény 7.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott pos tai bel föl di fenn tar tott szol gál ta tá -
sok díja” sor ban az „in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „pos ta ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, az „507–34, 45-bõl Hu mán célú gyógy sze rek ke res -
ke del mi ár ré se” sor ban a „nép jó lé ti mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
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veg, a „05511 Az ál lam i tu laj do nú ví zi köz mû bõl szol gál -
ta tott ivó víz díja” sor ban és a „18111–1–2 Az ál lam i tu laj -
do nú ví zi köz mû ál tal biz to sí tott szenny víz el ve ze tés,
szenny víz tisz tí tás és -ke ze lés díja” sor ban a „kör nye zet vé -
del mi, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be 
a „víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a
„60.30.12. a föld gáz szál lí tás díja (a föld gáz tran zit ki vé te -
lé vel)” sor ban, a „40.20.9. a föld gáz el osz tás díja” sor ban
és a „11.10.99 a köz üze mi el lá tás ér de ké ben tör té nõ föld -
gáz tá ro lás díja” sor ban a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „ener gia po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, a „40.10.92-bõl A vil la mos ener gia át -
vi te lé nek díja” sor ban, a „40.10.92-bõl A vil la mos ener gia
el osz tá sá nak díja” sor ban, a „40.10.92-bõl A vil la mos
ener gia rend szer irá nyí tá sá nak díja” sor ban és a
„40.10.92-bõl A vil la mos ener gi á hoz kap cso ló dó rend -
szer szin tû szol gál ta tá sok díja” sor ban a „gaz da sá gi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „ener gia po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, az „55.30.11.0, 55.30.12.0, 55.40.10.0
A ven dég lá tás ban fel szá mí tott fel szol gá lá si díj fel sõ mér -
té ké nek meg ha tá ro zá sa” sor ban a „gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ke res ke de le mért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg,

n) az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 6.  §
(2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter nek” szö veg rész
he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek” szö -
veg, a „kül ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „kül po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 54.  § (3) be kez dé sé -
ben az „igaz ság ügym inisz ter hez” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter hez” szö veg, 61.  § (3) be -
kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 67.  § (2) be -
kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé -
be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 73.  §
(9) be kez dés a) pont já ban a „kül ügy mi nisz ter rel” szö veg -
rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 
73.  § (10) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 74.  §
(4) be kez dés elsõ mon da tá ban az „A pénz ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „Az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 74.  § (4) be kez dés ne gye dik mon da tá ban,
74/A.  § (4) be kez dé sé ben, 100.  §-ában az „a pénz ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, mel lék le té nek III. 1. pont já ban az
„igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, VI. 1. c) pont já ban a
„kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, X. 3. pont já ban az „A bel ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „Az anya köny vi ügye kért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

o) a he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény 3.  § (3) be -
kez dé sé ben, 46.  §-ában az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 3.  § (4) be kez dé sé ben az „az Igaz ság ügyi Mi nisz té -
rium” szö veg rész he lyé be az „a bün te tés-vég re haj tá sért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg

lép.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) egyes nyug dí jak fe lül vizs gá la tá ról, il le tõ leg egyes
nyug díj ki egé szí té sek meg szün te té sé rõl  szóló 1991. évi
XII. tör vény 5.  § (2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

b) a  Magyar Köz tár sa ság te rü le tén ide ig le ne sen tar tóz -
ko dott szov jet csa pa tok, il le tõ leg azok ál lo má nyá ba tar to -
zó sze mé lyek ál tal oko zott ká rok meg té rí té se irán ti igé -
nyek bí ró sá gi úton tör té nõ ér vé nye sí té sé rõl  szóló
1991. évi XXX. tör vény 2.  § (1) be kez dé sé ben az „igaz -
ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a  Magyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló
1991. évi XXXI. tör vény 2.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, to -
váb bá 1. szá mú mel lék le té nek 1.  § (3) be kez dé sé ben a
„kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 7.  § (2) be kez dé sé ben a „bel -
ügy mi nisz ter, a hon vé del mi mi nisz ter, az igaz ság ügy mi -
nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter és a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, a ha tár ren dé sze -
tért fe le lõs mi nisz ter, a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe -
le lõs mi nisz ter, a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, a bün -
te tés-vég re haj tá sért fe le lõs mi nisz ter, az adó po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter és a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat 
irá nyí tó mi nisz ter” szö veg, 2. szá mú mel lék let 3.  § (1) be -
kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a
„kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

d) a volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek ren -
de zé sé rõl  szóló 1991. évi XXXII. tör vény 3.  § (2) be kez -
dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter, az egész ség ügyi mi nisz ter, az 
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz -
ter, az igaz ság ügy mi nisz ter, az ok ta tá si mi nisz ter, a nem -
ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re, a pénz ügy mi nisz ter és a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány
ál tal ren de let ben ki je lölt mi nisz te rek” szö veg, 4.  § (4) be -
kez dé sé ben az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal hoz” szö veg rész
he lyé be az „az egy há zak kal való kap cso lat tar tás ko or di ná -
ci ó já ért fe le lõs mi nisz ter hez (a továb biak ban: mi nisz ter)”
szö veg, 5.  § (4) be kez dé sé ben, 14.  § (4) be kez dé sé ben be -
kez dés ben a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal hoz” szö veg rész he -
lyé be a „mi nisz ter hez” szö veg, 6.  § (2) be kez dé sé ben és
16.  § (2) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del mi és terület -
fejlesztési mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe -
le lõs mi nisz ter és a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” 
szö veg, 5.  § (1) be kez dé sé ben, 6.  § (3) be kez dé sé ben, 7.  §
(3) be kez dé sé ben, 9.  § (1) be kez dé sé ben, 12.  § (1)–(2), (4)
és (5) be kez dé sé ben, 13.  § (1) és (4) be kez dé sé ben, 16.  §
(2) és (4) be kez dé sé ben, 17.  § (2) be kez dé sé ben, 20.  §
(2) be kez dé sé ben a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 5.  § (3) be kez dé sé ben a
„Mi nisz ter el nö ki Hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz ter nek” szö veg, 5.  § (5) be kez dé sé ben, 14.  § (1) be kez -
dés ben a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz tert” szö veg, 8.  § (1) be kez dé sé ben, 17.  § (2) be -
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kez dé sé ben a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal nál” szö veg rész he -
lyé be a „mi nisz ter nél” szö veg, 20.  § (2) be kez dé sé ben a
„mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg
lép,

e) egyes ál lam i tu laj don ban lévõ va gyon tár gyak ön kor -
mány za tok tu laj do ná ba adá sá ról  szóló 1991. évi
XXXIII. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del -
mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz -
ter)” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 3.  § (3)–(4) be kez dé sé ben a „mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 7.  §
(2)–(4) be kez dé sé ben, 8.  § (3) be kez dé sé ben, 26.  §
(2)–(3) be kez dé sé ben a „mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 7.  §
(2) be kez dé sé ben az „a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az er dõ gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 22.  § (6) és (7) be kez dé sé ben a „mû ve lõ dé si és 
köz ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 26.  § (3) be kez dé sé ben a „Kör -
nye zet vé del mi és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri u mot” szö -
veg rész he lyé be a „ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz -
tert” szö veg, 35.  § (1) be kez dé sé ben a „Belügyminiszté -
rium” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za to kért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg, 39.  § (3) be kez dé sé ben a „mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „fel adat kör sze rint érin tett mi -
nisz ter” szö veg rész, 44.  § (2) be kez dé sé ben a „Mû ve lõ dé si 
és Köz ok ta tá si Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az
„egy há zak kal való kap cso lat tar tás ko or di ná ci ó já ért fe le lõs 
mi nisz ter” szö veg, 51.  § (2) be kez dé sé ben az „a Kör nye -
zet vé del mi és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri u mot” szö veg -
rész he lyé be az „az in gat lan-nyil ván tar tá sért fe le lõs mi -
nisz tert” szö veg, 51.  § (3) be kez dé sé ben az „a Kör nye zet -
vé del mi és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um nak” szö veg -
rész he lyé be az „az in gat lan-nyil ván tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter nek” szö veg,

f) a sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi
XXXIV. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben az „A pénz ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „Az ál lam ház tar tá sért fe le -
lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 4.  § (1)
és (3) be kez dé sé ben, 5.  § (1) be kez dé sé ben, 6.  § (2) be kez -
dé sé ben, 15.  § (2) be kez dé sé ben, 27.  § (8) be kez dé sé ben,
38.  § (2) be kez dé sé ben, 39.  § (4) és (5) be kez dé sé ben a
„pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö -
veg, 11.  § (6) be kez dé sé ben, 26.  § (16) be kez dés har ma dik
mon da tá ban a „ki adott pénz ügy mi nisz te ri” szö veg rész he -
lyé be az „a mi nisz ter ál tal ki adott” szö veg, 12.  § (3) be kez -
dés b) pont já ban, 26.  § (16) be kez dés ne gye dik mon da tá -
ban a „pénz ügy mi nisz te ri” szö veg rész he lyé be az „ , a mi -
nisz ter ál tal ki adott” szö veg, 38.  § (2) be kez dés má so dik
mon da tá ban az „a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
az „az Or szá gos Test ne ve lé si és Sport hi va tal fel ügye le tét
el lá tó mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „sport po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg, a „pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz ter rel” szö veg,

g) a hasz ná la ti min ták ol tal má ról  szóló 1991. évi
XXXVIII. tör vény 42.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

h) a mik ro elekt ro ni kai fél ve ze tõ ter mé kek to po grá fi á -
já nak ol tal má ról  szóló 1991. évi XXXIX. tör vény 25.  §
(3) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) a köz jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény 12.  §
(3) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter)” szö veg, 16.  § (1) be kez dé sé ben, 17.  §
(4) be kez dé sé ben, 20.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 31/B.  §
(5) be kez dés d) pont já ban, 49/B.  § (2) be kez dé sé ben, 66.  §
(1) és (3) be kez dé sé ben, 110.  § (1) és (2) be kez dé sé ben,
114.  § (1) be kez dé sé ben, 167.  § (2) be kez dé sé ben, 178.  §
(5) be kez dé sé ben, 181.  §-ában, 182.  §-ában, 183.  §-ában
az „az igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a mi -
nisz ter” szö veg, 15/A.  §-ában, 23.  § (2) és (5) be kez dé sé -
ben, 66.  § (4) be kez dé sé ben, 114.  § (3) be kez dé sé ben az
„Az igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „A mi -
nisz ter” szö veg, 22.  § a) pont já ban, 114.  § (4) be kez dé sé -
ben az „az igaz ság ügym inisz ter hez” szö veg rész he lyé be,
az „a mi nisz ter hez” szö veg, 23.  § (1) be kez dé sé ben,
31/D.  § (3) be kez dé sé ben, 41.  § e) pont já ban, 65.  § (2) be -
kez dé sé ben, 110.  § (4) be kez dé sé ben az „az igazságügy -
miniszternek” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter nek”
szö veg, 66.  § (2) és (8) be kez dé sé ben az „az igazságügy -
minisztert” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz tert” szö veg,
83.  § (1)–(3) be kez dé sé ben, 92.  § (1) be kez dé sé ben, 94.  §
(3) és (4) be kez dé sé ben, 98.  § (1) be kez dé sé ben, 100.  §
(1) be kez dé sé ben, 104.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 105.  §
(3) be kez dé sé ben az „az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium” szö -
veg rész he lyé re az „a mi nisz ter” szö veg, 90.  § (1) be kez dé -
sé ben az „az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um nak” szö veg rész
he lyé be az „a mi nisz ter nek” szö veg, 183.  § e) pont já ban az 
„a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

j) a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény 49/C.  § (1) be kez dé sé ben a „Kör -
nye zet vé del mi és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri u mot” szö -
veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz -
tert” szö veg, 59.  § (5) be kez dé sé ben az „a Pénz ügy mi nisz -
té rium” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg, az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 85.  § (1) be kez dés ben az „a pénz ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 85.  § (2)–(7) be kez dé sé ben az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

k) az Euró pai Új já épí té si és Fej lesz té si Bank lét re ho zá -
sá ról  szóló meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1991. évi
LV. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a „Pénz ügy mi nisz té -
rium” szö veg rész he lyé be a „nem zet kö zi pénz ügyi kap -
cso la to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
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l) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság kö zött a jog se gély rõl, valamint a pol gá ri
jogi, csa lád jo gi és a bün te tõ ügyek re vo nat ko zó jogi kap -
cso la tok sza bá lyo zá sá ról  szólóan lét re jött, Bra tis la vá ban,
az 1989. évi már ci us hó 28. nap ján alá írt szer zõ dés ki hir -
de té sé rõl  szóló 1991. évi LXI. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé -
ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

m) a gép jár mû adó ról  szóló 1991. évi LXXXII. tör vény
5.  § j) pont já ban, 13.  § (6) be kez dé sé ben, 19.  § (6) be kez -
dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 18.  §
23. pont já ban a „Nép jó lé ti Mi nisz té rium” szö veg rész
helyé be az „a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs
 miniszter” szö veg
lép.

168.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény ha tály -

ba lé pé sé rõl és az át me ne ti sza bá lyok ról  szóló 1992. évi
II. tör vény 15.  § (4) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del mi és
te rü let fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ter mé -
szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 59.  § (2) be kez -
dé sé ben az „a föld mû ve lés ügyi és a pénz ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény 125.  § (5) be kez dé sé ben, 203.  § (4) be kez -
dés c) pont já ban a „gaz da sá gi mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 41/A.  § (1) be kez dé sé ben a
„Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um nak
(a továb biak ban: mi nisz té rium)” szö veg rész he lyé be a
„fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek (a továb -
biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 41/A.  § (3) be kez dé sé ben a
„mi nisz té ri um ban” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter nél”
szö veg, 41/A.  § (4) be kez dé sé ben a „fog lal koz ta tás po li ti -
kai és mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz ter” szö veg, 203.  § (4) be kez dés a) pont já ban a „nem -
ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re” szö veg rész he lyé be, a
„kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 203.  § (4) be kez dés
b) pont já ban az „az if jú sá gi- és sport mi nisz ter” szö veg rész 
he lyé be az „a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben, 15.  § (1) be kez dés
e) pont já ban az „Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ba” szö veg rész 
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té ri um ba” szö veg, 10.  § (1) be kez dé sé ben, 30/B.  §
(8)–(9) és (12) be kez dé sé ben, 34.  § (1) be kez dé sé ben,
61.  § (5) be kez dé sé ben, 62.  § (3) be kez dé sé ben,
64/A.  §-ában, 65/B.  § (4) be kez dé sé ben, 65/C.  § (1) és
(4) be kez dé sé ben, 80.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi -
nisz ter” szö veg ré szek he lyé be a „köz igaz ga tá si mi nõ ség -
po li ti ká ért és sze mély zet po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 10.  § (1) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um nak”
szö veg rész he lyé be a „köz pon ti köz szol gá la ti ha tó ság nak” 
szö veg, 10.  § (2) be kez dé sé ben a „Kül ügy mi nisz té ri u mot” 

szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal 
ve ze tett mi nisz té ri u mot” szö veg, 10.  § (5) be kez dé sé ben
az „a Bel ügy mi nisz té ri um hi va ta los ér te sí tõ jé ben” szö -
veg rész he lyé be a „hi va ta los ér te sí tõ ben” szö veg, 10.  §
(10) be kez dé sé ben a „Kül ügy mi nisz té ri um ra” szö veg rész
he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té ri um ra” szö veg, 20/A.  § (2) be kez dé sé ben,
22/B.  § (1) be kez dé sé ben, 33.  § (6) be kez dé sé ben, 62.  § (3) 
és (4) be kez dé sé ben, 63.  § (1) be kez dés k) pont já ban,
65/B.  § (4) be kez dé sé ben, 65/C.  § (4) be kez dé sé ben a
„Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti
köz szol gá la ti ha tó ság” szö veg, 22/A.  § (7) be kez dé sé ben a 
„Bel ügy mi nisz té ri u mot” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti
köz szol gá la ti ha tó sá got” szö veg, 22/A.  § (11) be kez dé sé -
ben, 22/B.  § (4) be kez dé sé ben a „Hi va tal nál” szö veg rész
he lyé be a „köz pon ti köz szol gá la ti ha tó ság nál” szö veg,
22/A.  § (17) be kez dé sé ben a „Hi va tal ve ze tõ je” szö veg -
rész he lyé be a „köz pon ti köz szol gá la ti ha tó ság ve ze tõ je”
szö veg, 22/B.  § (2) be kez dé sé ben a „Hi va tal nak” szö veg -
rész he lyé be a „köz pon ti köz szol gá la ti ha tó ság nak” szö -
veg, 22/B.  § (2)–(3) és (5)–(6) be kez dé sé ben, 63.  § (2) be -
kez dés c) pont já ban a „Hi va tal” szö veg ré szek he lyé be a
„köz pon ti köz szol gá la ti ha tó ság” szö veg, 30/B.  § (1) be -
kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tás-szer ve zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
30/B.  § (3) be kez dé sé ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um fe je -
ze ten be lül, a tár ca fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta ként”
szö veg rész he lyé be a „fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ként”
szö veg, 30/B.  § (4) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter hez”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és 
sze mély zet po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter hez” szö veg,
31/B.  §-ában a „bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és személyzetpoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 33.  § (2) be kez dé sé ben
az „a Bel ügy mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû cél elõ irány za -
ta ként” szö veg rész he lyé be a „fe je ze ti ke ze lé sû cél elõ -
irány zat ként” szö veg, 64/A.  § (3) be kez dé sé ben a „bel ügy -
mi nisz tert” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si mi nõ ség -
po li ti ká ért és sze mély zet po li ti ká ért fe le lõs mi nisz tert”
szö veg, 65/A.  § (4) be kez dé sé ben a „Fog lal koz ta tás po li ti -
kai és Mun ka ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a
„fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) az éle tük tõl és sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog ta -
la nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXII. tör vény 20/A.  § (2) be kez dé sé ben az „a Pénz ügy -
mi nisz té ri um mal” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar -
tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

e) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 4.  § (4) be kez dé sé ben, 5.  § (4) be kez dé -
sé ben a „Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té -
rium” szö veg rész he lyé be a „fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg, 16.  § (4) be kez dé sé ben a „mun ka -
ügyi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „fog lal koz ta tás -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 85.  § (2) be kez dé -
sé ben és a 85.  § (3) be kez dés b) pont já ban a „hon vé del mi”
szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs” szö veg,
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f) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 18/B.  § (1) be kez dés p) pont já ban, 18/C.  § (7) be kez -
dé sé ben, 18/F.  § (2) és (4) be kez dé sé ben, 24.  § (5) és
(6) be kez dé sé ben, 24/B.  § (1)–(3) be kez dé sé ben, 33/B.  §
(5) és (9) be kez dé sé ben, 49.  § k) és m) pont já ban, 52.  §
(6) be kez dé sé ben, 64.  § (1), (3) és (4) be kez dé sé ben, 88.  §
(2) be kez dé sé ben, 88/B.  § (3) be kez dé sé ben, 90.  § (3) be -
kez dé sé ben, 91.  §-ában, 93.  § (7), (9) be kez dé sé ben,
(10) be kez dés b) pont já ban és (11) be kez dé sé ben, 98.  §
(3) be kez dé sé ben, 101.  § (3) be kez dé sé ben, 108/A.  §
(2) be kez dé sé ben, 109/E.  § (2) be kez dé sé ben, 121.  §
(1) be kez dé sé ben, 121/A.  § (6) be kez dé sé ben, 121/B.  § (1) 
és (2) be kez dé sé ben, 123/A.  § (5)–(7) be kez dé sé ben,
124.  § (2) be kez dés x) és y) pont já ban, 124.  § (4) be kez dé -
sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 24/B.  § (2) be -
kez dé sé ben, 33/B.  § (4) be kez dé sé ben, 48.  §-t meg elõ zõ
al cím ben, a 48.  § fel ve ze tõ szö ve gé ben és s) pont já ban,
50.  § (1) be kez dé sé ben, 51.  § (2) be kez dé sé ben, 64.  §
(4) be kez dé sé ben, 88.  § (2) be kez dé sé ben, 88/A.  § (2) be -
kez dé sé ben az „A pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 24.  §
(9) be kez dé sé ben, 24/A.  § (3) be kez dé sé ben, 49.  § o) pont -
já ban az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az
„az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 50.  §
(2) be kez dés a) pont já ban az „a Pénz ügy mi nisz té rium
köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra” szö veg rész he lyé be az „az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 33/B.  § (1) és
(7) be kez dé sé ben, 49.  § j) pont já ban az „a pénz ügy mi nisz -
tert” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz tert” szö veg, 93.  § (7) be kez dés ben az „A pénz ügy -
mi nisz te ri” szö veg rész he lyé be az „Az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter ál ta li” szö veg, 49.  § p) pont já ban, 86/A.  § 
(1) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter nek” szö veg rész
he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter nek”
szö veg, 33/B.  § (1), (5) és (9) be kez dé sé ben a „nem ze ti
kul tu rá lis örök ség mi nisz te re” szö veg rész he lyé be a „kul -
tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 48.  § r) pont já ban, 106.  § 
(2) be kez dé sé ben az „a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té -
si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg, 50.  § (2) be kez dés b) pont já ban a
„köz igaz ga tá si ál lam tit ká rok” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz te rek” szö veg, 50.  § (2) be kez dés c) pont já ban az „or -
szá gos ha tás kö rû szer vek ve ze tõi” szö veg rész he lyé be a
„köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ve ze tõi” szö veg,
109/F.  § (2) be kez dés e) pont já ban az „a föld mû ve lés ügyi
és vi dék fej lesz té si” szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 51.  § (1) be kez dé sé ben,
86/A.  § (1) be kez dé sé ben, 86/F.  § (2) be kez dés a) pont já -
ban az „egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az „az if -
jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „a nyug díj po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 64.  § (1) és (4) be kez dé sé ben a „bel -
ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány -
za to kért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 64.  § (3) és (4) be -

kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
64/E.  § (1) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg -
rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 88/A.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter,
a hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze -
tért fe le lõs mi nisz ter, a ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, 
a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter, a hon -
véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 88.  § (2) és (5) be -
kez dé sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 109/K.  §
(16)–(17) be kez dé sé ben a „Hon vé del mi Mi nisz té rium”
szö veg ré szek he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter
ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg, 109/F.  § (2) be kez dés
c) pont já ban a „kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 109/F.  § (2) be kez dés e) pont já ban a „kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 124.  §
(5) be kez dé sé ben az „az ipar i és ke res ke del mi mi nisz ter és
a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a gaz da ság -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 124.  § (8) be kez dé sé ben a „szo ciá lis és
mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „fog lal koz ta -
tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 108/A.  § (3) be -
kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter és a gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter és a kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, a 109/K.  § (12) be kez dé sé ben a „Hon vé del mi Mi nisz -
té rium és a Bel ügy mi nisz té ri um a va gyon ke ze lé sé ben
lévõ, a hon vé del mi mi nisz ter ál tal hon vé del mi cél ra és a
bel ügy mi nisz ter ál tal rend vé del mi cél ra” szö veg rész he -
lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, a ren dé sze tért
fe le lõs mi nisz ter, a ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és a
ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter az ál ta -
luk ve ze tett mi nisz té rium, illetve az irá nyí tá suk (fel ügye -
le tük) alá tar to zó költ ség ve té si szerv va gyon ke ze lé sé ben
lévõ, a fe le lõs mi nisz ter ál tal hon vé del mi, ren dé sze ti, ha -
tár ren dé sze ti, illetve a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés sel
össze füg gõ cél ra” szö veg, 109/K.  § (15) be kez dé sé ben a
„hon vé del mi és a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, a ren dé sze tért fe le lõs
mi nisz ter, a ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és a ka -
taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a
109/K.  § (17) be kez dé sé ben a „Hon vé del mi Mi nisz té ri um -
nak” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz -
ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um nak” szö veg, 109/C.  §
(1) be kez dé sé ben az „A kincs tá ri va gyo nért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „Az ál lam i va gyon fel -
ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 106.  § (1) be kez dé -
sé ben, 109/D.  § (1) be kez dé sé ben, 109/E.  § (2) be kez dé sé -
ben, 109/H.  § (2) be kez dé sé ben, 109/K.  § (1)–(2), (4),
(6) be kez dé sé ben az „a kincs tá ri va gyo nért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam i va gyon fel ügye le té -
ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 109/K.  § (2) be kez dé sé ben
az „a kincs tá ri va gyo nért fe le lõs mi nisz tert” szö veg rész
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he lyé be az „az ál lam i va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi -
nisz tert” szö veg,

g) a nem ze ti gon do zás ról  szóló 1992. évi LII. tör vény
7.  § (3) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész 
he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

h) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Tö rök Köz tár sa ság
kö zött a pol gá ri és ke res ke del mi jog se gély rõl  szólóan lét -
re jött, An ka rá ban, 1988. évi jú ni us 6. nap ján alá írt szer zõ -
dés ki hir de té sé rõl  szóló 1992. évi LVII. tör vény 3.  §
(3) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada -
tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény
37.  §-ában az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az 
„az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 7.  § (3) be -
kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 32.  §-ában, 47.  §
(2) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben a „bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 36.  § (4) be kez -
dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a sze mé lyi adat- 
és lak cím nyil ván tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel együt te sen”
szö veg, 47.  § (4) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter rel”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter rel” szö veg, 36.  § (2) be -
kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze -
tett köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 47.  § (2) be -
kez dés c) pont já ban a „pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter -
rel együt te sen, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg,

k) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi
LXXIV. tör vény 7/B.  § c) pont já ban a „Hon vé del mi Mi -
nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg, 11/A.  §
f) pont já ban, 72.  § (6) be kez dé sé ben a „Hon vé del mi Mi -
nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 71.  § (5), (6) és (11) be kez dé sé ben az
„A pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „Az adó po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 71.  § (7) és (8) be kez dé -
sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 71.  § (6) be kez -
dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a
„kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 71.  § (7) be -
kez dé sé ben az „a PHARE prog ra mo kat ko or di ná ló tár ca
nél kü li mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az or szá gos
szin tû fej lesz tés, fej lesz té si ter ve zés és prog ra mo zás irá -
nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 71.  § (8) be kez dé sé -
ben a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon -
véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 71.  § (11) be kez dé -
sé ben az „in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter rel” szö veg -
rész he lyé be az „in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg,

l) a mag za ti élet vé del mé rõl  szóló 1992. évi
LXXIX. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 10.  §
(6) be kez dé sé ben, 12.  § (3) be kez dé sé ben, 13.  § (3) be kez -
dé sé ben, 16.  § (2) be kez dé sé ben az „az egész ség ügyi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter” szö veg,

m) a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i ról és azok
1993. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1992. évi LXXXIV. tör -
vény 11/A.  § (2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter, az
egész ség ügyi mi nisz ter, az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis
és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter, az egész ség biz to sí tá -
sért fe le lõs mi nisz ter, a nyug díj po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

n) a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si
rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény 11.  §
(5) be kez dé sé ben, 13/A.  §-ában, 14.  § (14) be kez dés
b) pont já ban, 17.  § (6) be kez dé sé ben, 20.  § (2) be kez dé sé -
ben, 21/F.  § (5) be kez dé sé ben a „te rü let fej lesz té sért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „te rü let fej lesz té sért és 
te rü let ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 14.  § (6) be -
kez dé sé ben a „te rü let fej lesz té sért fe le lõs mi nisz tert” szö -
veg rész he lyé be a „te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé -
sért fe le lõs mi nisz tert” szö veg, 17.  § (6) be kez dé sé ben,
20.  § (2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 20.  § (2) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 21/F.  § (2) be kez dés e) pont já ban,
21/F.  § (7) be kez dé sé ben, 21/F.  § (10) be kez dés a) pont já -
ban az „az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen -
lõ sé gi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „a szo ci ál- és
csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 21/F.  § (3) be -
kez dé sé ben az „az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és
Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um hoz” szö veg rész he lyé be
az „a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter hez”
szö veg, 21/F.  § (4) be kez dé sé ben az „Az If jú sá gi, Csa lád -
ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té rium” szö -
veg rész he lyé be az „A szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 21/F.  § (9) be kez dé sé ben a „tör vény -
ben az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi
Mi nisz té rium fe je ze té ben” szö veg rész he lyé be a „tör vény -
ben” szö veg, 21/F.  § (10) be kez dés h) pont já ban az „az If -
jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz -
té ri um nak” szö veg rész he lyé be a „szo ci ál- és csa lád po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter nek” szö veg

lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról  szóló 1993. évi
XXIII. tör vény 1.  §-ában a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi -
nisz te re” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 10.  § (2) be kez dé sé ben a „mû ve lõ dé si és köz -
ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,
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b) a  Magyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság 
kö zött a kö zös ál lam ha tár lát ha tó sá gá nak biz to sí tá sá ról és
az ezzel össze füg gõ kér dé sek sza bá lyo zá sá ról Bu da pes -
ten, 1964. évi ok tó ber 31-én alá írt szer zõ dés mó do sí tá sá ról 
és ki egé szí té sé rõl  szóló 1987. áp ri lis 29-én alá írt szer zõ -
dés ki hir de té sé rõl  szóló 1993. évi XXXIV. tör vény 3.  §
(2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter és a föld mû ve lés ügyi 
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs 
mi nisz ter és a tér ké pé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a  Magyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö -
zött a köz úti és a vízi köz le ke dés ben a ha tár for ga lom el -
len õr zé sé rõl  szóló, Bu da pes ten, az 1992. évi má jus hó
15. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1993. évi 
XXXV. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a
„köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a nem zet kö zi je len tõ sé gû vad vi zek rõl, kü lö nö sen
mint a ví zi ma da rak tar tóz ko dá si he lyé rõl  szóló, Ram sar -
ban, 1971. feb ru ár 2-án el fo ga dott Egyez mény és annak
1982. de cem ber 3-án és 1987. má jus 28.–jú ni us 3. kö zött
el fo ga dott mó do sí tá sai egy sé ges szer ke zet ben tör té nõ ki -
hir de té sé rõl  szóló 1993. évi XLII. tör vény 4.  § (2) be kez -
dé sé ben a „kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „ter mé szet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

e) a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény 3.  §
(3) be kez dé sé ben az „az ipar i és ke res ke del mi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „a bá nyá sza ti ügye kért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 9.  § (2) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del -
mi fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg rész
he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg, 20.  § (3) be kez dé sé ben, 50/A.  § (3) és (5) be kez dé sé -
ben az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 38/C.  § (3) be -
kez dés d) pont já ban a „ , kör nye zet vé del mi és víz ügyi,
valamint az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter rel” szö -
veg rész he lyé be a „víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter rel,
valamint az elekt ro ni kus hír köz lé sért fe le lõs mi nisz ter rel”
szö veg,

f) a be ho zott kõ olaj és kõ olaj ter mé kek biz ton sá gi kész -
le te zé sé rõl  szóló 1993. évi XLIX. tör vény 8.  § (1) be kez -
dé sé ben az „ipar i, ke res ke del mi és ide gen for gal mi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 9.  § (2) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter”
szö veg, 15.  § (1) be kez dé sé ben, 41.  § (1) be kez dé sé ben,
46.  §-ában az „az ipar i és ke res ke del mi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „a mi nisz ter” szö veg, 22.  § (1) be kez dés
i) pont já ban, 28.  § d) pont já ban az „az ipar i és ke res ke del -
mi mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter nek”
szö veg, 23.  §-ában, 26/A.  § (1) be kez dé sé ben, 33.  § (2) be -
kez dé sé ben, 41.  § (4) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs

mi nisz ter” szö veg, 28.  § d) pont já ban az „a pénz ügy mi -
nisz ter nek” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter nek” szö veg, 32.  §-ában az „az Ipar i és
Ke res ke del mi Mi nisz té rium hi va ta los ér te sí tõ jé ben köz zé
kell ten ni” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter köz zé te szi”
szö veg,

g) a ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi LV. tör -
vény 4.  § (7) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az ál lam pol gár sá gi ügye kért fe le lõs
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 5/A.  § (2)
és (3) be kez dé sé ben, 6.  § (1) be kez dé sé ben, 8.  § (2) és
(3) be kez dé sé ben, 9.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 11.  §
(1) be kez dé sé ben, 12.  §-ában, 14.  § (4) és (6) be kez dé sé -
ben, 16.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 17.  § (1)–(3), (5),
(7)–(8), 19.  § (2)–(3) be kez dé sé ben, 20.  §-ában, 20/A.  §
(3) be kez dé sé ben, 24.  § (4) be kez dés a) pont já ban a „bel -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg,
13.  § (4) be kez dé sé ben, valamint 17.  § (4) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz ter hez” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter -
hez” szö veg,

h) az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról  szóló 
1993. évi LIX. tör vény mel lék le té nek 6. pont já ban a
„Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM)” szö -
veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal
ve ze tett mi nisz té rium” szö veg,

i) a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló
1993. évi LXXVII. tör vény 37.  § (1) be kez dés q) pont já -
ban az „ok ta tá si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „ok -
ta tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 47.  § (6) be kez dés
a) pont já ban az „ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az 
„ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 47.  § (9) be kez dés
a) pont já ban az „Ok ta tá si Mi nisz té rium” szö veg rész he -
lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 47.  §
(14) be kez dé sé ben az „Ok ta tá si Mi nisz té rium költ ség ve té -
sé ben” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
ál tal ve ze tett mi nisz té rium költ ség ve té si fe je ze té ben” szö -
veg, 49/C.  § (1) be kez dé sé ben a „nem ze ti kul tu rá lis örök -
ség mi nisz te ré nek” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le -
lõs mi nisz ter nek a” szö veg, 49/C.  § (4) be kez dé sé ben a
„nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te rét” szö veg rész he -
lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz tert” szö veg, 60/M.  §
b) pont já ban a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 62.  §
(1) be kez dé sé ben a „mi nisz té riu mok” szö veg rész he lyé be
a „mi nisz te rek” szö veg,

j) a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, valamint az el ide -
ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény 3.  § (6) be kez dé sé ben, 87.  § (3) be kez -
dé sé ben a „mû ve lõ dé si és köz ok ta tá si mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 90.  §
(4) be kez dé sé ben az „a Pénz ügy mi nisz té ri um tól” szö veg -
rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter tõl”
szö veg,

k) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 8.  §
(9) be kez dé sé ben, 8/B.  § (1), (5)–(8) be kez dé sé ben, 27.  §
(8) be kez dés f) pont já ban, 27.  § (14) be kez dé sé ben, 45.  §
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(2) be kez dé sé ben, 91.  § (1) be kez dés b) pont já ban, 91.  §
(8) be kez dé sé ben, 92.  §-át meg elõ zõ al cím ben, 93.  §
(2)–(6) be kez dé sé ben, 94.  § (6) be kez dé sé ben, 95.  §
(3)–(5) és (8)–(10) be kez dé sé ben, 95/A.  § (5) be kez dés
b) pont já ban, 95/A.  § (7) be kez dé sé ben, 96.  § (4) be kez dé -
sé ben, 96.  § (5) be kez dés a) pont já ban, 98.  § (3) be kez dé -
sé ben, 99.  § (3)–(4) be kez dé sé ben, 108.  § (4), (9) be kez dé -
sé ben, 110.  § (8) be kez dé sé ben, 121.  § (1) be kez dés
16. pont já ban, 122.  § (11) be kez dé sé ben, 129.  § (12) be -
kez dé sé ben, 131.  § (6) be kez dé sé ben, 2. szá mú mel lék let
az A köz ok ta tás in for má ci ós rend szer e al cí mét kö ve tõ
1. pont já ban az „ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az 
„ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 23.  § (1) be kez dé sé -
ben, az „ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be az „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 72.  § (2) be -
kez dé sé ben, 108.  § (5) be kez dé sé ben, 133.  § (5) be kez dé -
sé ben az „Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium” szö veg rész 
he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 72.  §
(2) be kez dé sé ben, 108.  § (5) be kez dé sé ben a „Szo ciá lis és
Mun ka ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „szak -
kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
90.  § (3) be kez dé sé ben, 98.  § (4) be kez dé sé ben, 110.  §
(4) be kez dé sé ben az „Ok ta tá si Mi nisz té rium” szö veg rész
he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 96.  §
(4) be kez dés b) és e) pont já ban, 96.  § (8) be kez dé sé ben,
97.  § (2) be kez dés h) pont já ban, 97.  § (5) be kez dé sé ben,
108.  § (5), (8) be kez dé sé ben, 113.  §-ában az „a Mû ve lõ dé -
si és Köz ok ta tá si Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „az 
ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 99.  § (6) be kez dé sé -
ben az „Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium” szö veg rész
he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té rium” szö veg, 82.  § (4) be kez dé sé ben, 96.  § (5) be -
kez dés a) pont já ban, 3. szá mú mel lék let II. ré szé ben az Az
osz tá lyok, cso por tok szer ve zé se al cí mét kö ve tõ 6. pont já -
ban az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 88.  § (2) be kez -
dé sé ben, 122.  § (9) be kez dé sé ben, az „a mû ve lõ dé si és
köz ok ta tá si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 90.  § (2) be kez dés
g) pont já ban a „65.  §-ában meg ál la pí tott Kt. 95.  § (1) be -
kez dé sé nek o) pont ja ha tály ba lé pé sé rõl a kor mány ren de -
le te in téz ke dik. A” szö veg rész he lyé be a „ha tály ba lé pé sét
köve tõen a” szö veg, 91.  § (4) be kez dés f) pont já ban az „a
Mû ve lõ dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um ba” szö veg rész
he lyé be az „az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter nek” szö veg,
93.  § (2) be kez dé sé ben az „A Mû ve lõ dé si és Köz ok ta tá si
Mi nisz té rium a költ ség ve té sé nek” szö veg rész he lyé be az
„Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, az ál ta la ve ze tett mi nisz -
té rium költ ség ve té sé nek a” szö veg, 94.  § (1) be kez dés
e) pont já ban az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé -
be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,
95.  § (3) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi, szo ciá lis és csa -
lád ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért 
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 95.  § (4) be kez dé sé ben a „Mi -
nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a Nem ze ti Sport hi -
va tal el nö ke út ján” szö veg rész he lyé be a „sport po li ti ká ért

fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 95.  § (5) be kez dé sé ben a „kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 96.  §
(3) be kez dés e) pont já ban az „a mû ve lõ dé si és köz ok ta tá si
mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be az „az ok ta tá sért fe le lõs 
mi nisz ter nek” szö veg, 98.  § (1) be kez dé sé ben az „A mû -
ve lõ dé si és köz ok ta tá si mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be
az „Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter nek” szö veg, 98.  §
(3) be kez dé sé ben az „Az ok ta tá si mi nisz ter nek” szö veg -
rész he lyé be az „Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter nek” szö -
veg, 36.  § (5) be kez dé sé ben, 81.  § (8), (10) és (12) be kez -
dé sé ben, 92.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 93.  § (1) be kez dé -
sé ben, 94.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 95.  § (1)–(2) és
(6)–(7) be kez dé sé ben, 98.  § (2) be kez dé sé ben az „A mû -
ve lõ dé si és köz ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 19.  § (5) be kez -
dé sé ben, 52.  § (2) be kez dé sé ben, 81.  § (9) és (15) be kez dé -
sé ben, 97.  § (1) be kez dé sé ben, 98.  § (2) be kez dé sé ben,
100.  §-ában, 107.  § (8) be kez dés a) pont já ban, 108.  § (2),
(6) és (11) be kez dé sé ben, 111.  § (2) be kez dé sé ben az „a
mû ve lõ dé si és köz ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 96.  § (5) be -
kez dés a) pont já ban a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 101.  § (6) be kez dé sé ben az „a Mû ve lõ dé si és Köz ok -
ta tá si Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „az ok ta tá sért
fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg,
108.  § (11) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az „a Bel ügy mi nisz té ri um” szö -
veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 110.  § (5) be kez dé sé ben,
113.  §-ában a „Kül ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a 
„kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 119.  § (3) be kez -
dés elsõ mon da tá ban az „A Mû ve lõ dé si és Köz ok ta tá si
Mi nisz té rium, a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz té rium
költ ség ve té sé ben” szö veg rész he lyé be az „Az ok ta tá sért
fe le lõs mi nisz ter, a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal
ve ze tett mi nisz té rium költ ség ve té si fe je ze té ben” szö veg, a 
má so dik és ne gye dik mon da tá ban az „A Mû ve lõ dé si és
Köz ok ta tá si Mi nisz té rium költ ség ve té sé ben” szö veg rész
he lyé be az „Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té rium költ ség ve té si fe je ze té ben” szö veg, a har ma -
dik mon da tá ban a „költ ség ve té sé ben” szö veg rész he lyé be
a „költ ség ve té si fe je ze té ben” szö veg, az ötö dik mon da tá -
ban az „Az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium költ ség ve té sé ben”
szö veg rész he lyé be az „A bün te tés-vég re haj tá sért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium költ ség ve té si fe je ze -
té ben” szö veg, 122.  § (2) be kez dé sé ben az „a Mû ve lõ dé si
és Köz ok ta tá si Mi nisz té rium költ ség ve té sé be” szö veg rész
he lyé be az „az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té rium költ ség ve té si fe je ze té be” szö veg,

l) a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi
LXXXI. tör vény 44.  § (6) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy -
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mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

m) az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról
 szóló 1993. évi XCVI. tör vény 40/A.  § (7) be kez dés
b) pont já ban az „a Pénz ügy mi nisz té rium” szö veg rész he -
lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter és a gaz da -
ság po li ti ka mak ro gaz da sá gi sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg
lép.

169.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az egyes ipar jog vé del mi és szer zõi jogi jog sza bá -

lyok mó do sí tá sá ról  szóló 1994. évi VII. tör vény 31.  §-ában 
az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a Stras bo urg ban, 1983. már ci us 23-án kelt, az el ítélt
sze mé lyek át szál lí tá sá ról  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1994. évi XX. tör vény 4.  § (2) be kez dé sé ben az
„igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c)  Magyar Or vo si Ka ma rá ról  szóló 1994. évi
XXVIII. tör vény 32.  § (1) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 42.  § (3) be kez dé sé ben az  „– az Egész -
ség ügyi Mi nisz té rium fe je ze tén be lül – el kü lö ní tett” szö -
veg rész he lyé be az „el kü lö ní tett” szö veg,

d) a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény 3.  § 
(6) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he -
lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban:
mi nisz ter) ál tal ve ze tett mi nisz té rium (a továb biak ban: mi -
nisz té rium)” szö veg, 4–5.  §-ai ban, 6.  § (2) be kez dés e)–g)
pont ja i ban, 16.  § (2) be kez dé sé ben, 86.  § (1) és (5) be kez -
dé sé ben, valamint 101–102.  §-ai ban a „bel ügy mi nisz ter”
szö veg ré szek he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 76.  § (2) be -
kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz té rium” szö veg, 86.  § (1) be kez dé sé ben a „Bel ügy -
mi nisz té ri um nak” szö veg rész he lyé be a „mi nisz té ri um -
nak” szö veg, 86.  § (2) be kez dés f) pont já ban az „a Bel ügy -
mi nisz té ri um ál lam pol gár sá gi ügyek ben el já ró szer ve”
szö veg rész he lyé be az „az ál lam pol gár sá gi ügyek ben el já -
ró szerv” szö veg, 86.  § (2) be kez dés g) pont já ban a „Kül -
ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg,

e) a  Magyar Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa ság ról
és a  Magyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság ról
 szóló 1994. évi XLII. tör vény 8/A.  § (2) be kez dé sé ben a
„pénz ügy mi nisz te ri ren de let ben” szö veg rész he lyé be az
„az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ren de le té ben” szö -
veg, 14.  § (1) be kez dé sé ben, 15.  §-ában, valamint 17.  §
(1) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg ré szek
he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 
14.  § (1) be kez dé sé ben és 15.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 14.  § (1) be kez dé sé ben, 15.  §-ában, valamint 17.  §
(1) be kez dé sé ben az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be az „az ál lam i va gyon fel -

ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 14.  § (1) be kez dé sé -
ben, 15.  §-ában, valamint 17.  § (1) be kez dé sé ben a „gaz da -
sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be a
„kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 14.  § (1) be -
kez dé sé ben az „a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 24.  §-ában az „a Pénz ügy mi nisz té -
rium” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg, 25.  § (3) be -
kez dé sé ben az „a Pénz ügy mi nisz té ri um mal” szö veg rész
he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve -
ze tett mi nisz té ri um mal” szö veg, 26.  § (5) be kez dé sé ben az 
„A pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „Az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a  Magyar Gyógy sze rész Ka ma rá ról  szóló 1994. évi
LI. tör vény 28.  § (1) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, a 38.  § (3) be kez dé sé ben az  „– az
Egész ség ügyi Mi nisz té rium fe je ze tén be lül – el kü lö ní tett
biz to sí tá sá ról” szö veg rész he lyé be az „el kü lö ní tett biz to sí -
tá sá ról” szö veg,

g) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény 103.  § (6) be kez dé sé ben az „igaz ság ügym inisz ter -
nek” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter nek (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 103.  § (6) be -
kez dé sé ben, 125.  § (3) be kez dé sé ben, 170/A.  § (1) be kez -
dé sé ben, 307.  § (2) be kez dés h) és l) pont já ban az „a pénz -
ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 170/A.  § (1) be kez dé sé ben,
239.  § (2) be kez dé sé ben, 240/F.  § (4) be kez dé sé ben,
253/C.  § (2) be kez dé sé ben, 254/D.  § (3) be kez dé sé ben,
296.  § (1) be kez dé sé ben, 298.  § (3) be kez dé sé ben az „az
igaz ság ügym inisz ter nek” szö veg rész he lyé be az „a mi -
nisz ter nek” szö veg, 125.  § (3) be kez dé sé ben, 232.  §
(6) be kez dé sé ben, 234.  § (4) be kez dé sé ben, 234/A.  §
(3) be kez dé sé ben, 235.  § (3) be kez dé sé ben, 239.  § (2) be -
kez dé sé ben, 240/C.  § (1) be kez dé sé ben, 253/D.  § (1) be -
kez dé sé ben az „Az igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „A mi nisz ter” szö veg, 230.  § (1) be kez dé sé ben,
232.  § (1) be kez dé sé ben, 233.  § (3) be kez dé sé ben, 235.  §
(2) be kez dé sé ben, 240/B.  § (1) és (3) be kez dé sé ben,
253/D.  § (2) és (4) be kez dé sé ben, 254/B.  § (3) be kez dés
d) pont já ban és (5) be kez dés e) pont já ban, 278.  § (1) be -
kez dé sé ben, 292.  § (3) be kez dé sé ben, 294.  § (1) be kez dé -
sé ben, 298.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, valamint 307.  §
(2) be kez dé sé ben az „az igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „a mi nisz ter” szö veg, 230.  § (6) be kez dé sé ben,
250.  § (2) be kez dés b) pont já ban, 281.  § (1) be kez dé sé ben, 
293.  § (3) be kez dé sé ben az „az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri u -
mot” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz tert” szö veg,
234/A.  § (2) be kez dé sé ben, 239.  § (1) be kez dés a) pont já -
ban, 250.  § (2) be kez dés a) pont já ban az „az igazságügy -
miniszterhez” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter hez” szö -
veg, 250.  § (2) be kez dés e) pont já ban, 253/D.  § (3) és
(7) be kez dé sé ben az „az igaz ság ügym inisz tert” szö veg -
rész he lyé be az „a mi nisz tert” szö veg, 255.  § d) pont já ban
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az „az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri u mot” szö veg rész he lyé be
az „a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri u mot (a továb biak -
ban: mi nisz té rium)” szö veg, 279.  § (3) be kez dé sé ben,
283.  § (3)–(4) be kez dé sé ben, 285.  § (5) be kez dé sé ben,
287.  § (1) be kez dé sé ben, 292.  § (1) és (5) be kez dé sé ben az
„az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um nak” szö veg rész he lyé be az
„a mi nisz ter nek” szö veg, 292.  § (5) be kez dé sé ben az „az
Igaz ság ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „a mi -
nisz ter” szö veg, 307.  § (2) be kez dés i) pont já ban az „a bel -
ügy mi nisz ter rel, valamint a szo ciá lis és csa lád ügyi mi nisz -
ter rel” szö veg rész he lyé be az „a ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter rel és a gyer me kek és az if jú ság vé del mé ért fe le lõs
mi nisz ter rel” szö veg,

h) a pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér dé se i -
rõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól  szóló
1994. évi LXIV. tör vény 13.  § (5) be kez dé sé ben a „bel -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za -
to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) a Bér ga ran cia Alap ról  szóló 1994. évi LXVI. tör vény 
10.  § (2) be kez dé sé ben az „az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium
Cég nyil ván tar tá si és Cég in for má ci ós Szol gá la tá nak” szö -
veg rész he lyé be az „a cég in for má ci ós és az elekt ro ni kus
cég el já rás ban köz re mû kö dõ szol gá lat” szö veg, 14.  §
(7) be kez dé sé ben a „mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

j) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi
adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény 24/A.  §
(1) be kez dé sé ben és az azt meg elõ zõ al cím ben, 24/A.  §
(3)–(4) be kez dé sé ben, 24/B.  § (1)–(2) és (4) be kez dé sé -
ben, 24/C.  § (3) be kez dé sé ben, 50/E.  § (1)–(2) és (5) be -
kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ba” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té ri um ba” szö veg, 24/C.  § (2) be kez dé sé ben és
50/E.  § (3) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um -
ban” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um ban” szö veg, 24/A.  § (1) be -
kez dé sé ben, 24/B.  § (4) be kez dé sé ben, 24/C.  § (1) be kez -
dés b)–c) pont ja i ban, 99.  § (7) be kez dé sé ben az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg, a 24/C.  § (1) és (3) be kez dé sé ben az
„igaz ság ügyi mi nisz té ri u mi” szö veg rész he lyé be az „igaz -
ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um ba
való” szö veg, 50/E.  § (5) be kez dé sé ben az „igazságügy -
miniszternek” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter nek” szö veg
lép.

170.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Stras bo urg ban, 1987. no vem ber 26-án kelt, a kín -

zás és az em ber te len vagy meg alá zó bün te té sek vagy bá -
nás mód meg elõ zé sé rõl  szóló euró pai egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1995. évi III. tör vény 3.  §-ában a „bel ügy mi -
nisz ter, a hon vé del mi mi nisz ter, az igaz ság ügy mi nisz ter, a
kül ügy mi nisz ter, a mû ve lõ dé si és köz ok ta tá si mi nisz ter és
a nép jó lé ti mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért

fe le lõs mi nisz ter, a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, az
igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter, a kül po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter, az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter és az egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és Uk raj na Kor -
mány a kö zött sze mé lyek nek a kö zös ál lam ha tá ron tör té nõ
át adá sá ról és át vé te lé rõl  szóló, Bu da pes ten, 1993. év feb -
ru ár hó nap 26. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1995. évi XXIV. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a
bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé -
sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról  szóló
1952. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi
XXXI. tör vény 11.  § (1) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

d) a sza ba dal mi ügy vi võk rõl  szóló 1995. évi
XXXII. tör vény 40.  § (1) be kez dé sé ben az „igazságügy -
miniszterrel” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter rel” szö veg, 40.  § (2) be kez dé sé ben a „mû ve -
lõ dé si és köz ok ta tá si mi nisz ter rel, a mun ka ügyi mi nisz ter -
rel” szö veg rész he lyé be a „szak kép zé sért és fel nõtt kép zé -
sért fe le lõs mi nisz ter rel, a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter rel” szö veg, 40.  § (3) be kez dé sé ben az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló 1995. évi 
XXXIII. tör vény 118.  § (5) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

f) az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té -
ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény 1.  § (8) be kez -
dé sé ben a „pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz ter” szö veg, 5.  § (4) be kez dés b) pont já ban az „igaz -
ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 5.  § (4) be kez dés d) pont já ban
az „a nép jó lé ti mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 6.  § (1) be kez -
dé sé ben a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré nek” szö -
veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter nek” szö -
veg, 8.  § (2) be kez dé sé ben, 11.  § (1) be kez dé sé ben, 12.  §
(3) be kez dé sé ben, 19.  § (5) be kez dé sé ben, 21.  § (2) be kez -
dé sé ben, 23.  § (3) be kez dé sé ben és 71.  § (2) be kez dé sé ben
és a mel lék le té ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „az ál lam i va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 28.  § (1) be kez dé sé ben a „Hon vé del mi
Mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 28.  § (2) be kez dés l) pont já ban és a
mel lék le té ben a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 28.  §
(2) be kez dés l) pont já ban a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, mel lék -
le té ben a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a
„kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö -
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veg, az „egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az „ok ta tá si
és kul tu rá lis mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a kultú -
ráért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az „ön kor mány za ti és te rü -
let fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a te le pü -
lés fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, mel lék le té ben az „igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

g) az egyes he lyi köz szol gál ta tá sok kö te le zõ igény be -
vé te lé rõl  szóló 1995. évi XLII. tör vény 4.  § (3) be kez dé sé -
ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „te le pü lés -
fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

h) a gaz da sá gi sta bi li zá ci ót szol gá ló egyes tör -
vénymódosításokról  szóló 1995. évi XLVIII. tör vény 27.  § 
(5) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter és az ipar i és ke -
res ke del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és a ke res ke de le mért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

i) a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  § (9) be kez dés b) pont já ban a
„bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dés -
ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

j) a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter -
mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény 2.  § (2) be kez dé sé ben a „Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Mi nisz té rium (a továb biak ban: Mi nisz té rium)” 
szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mi ha tó ság” szö -
veg, 3.  § (4) be kez dé sé ben az „a Pénz ügy mi nisz té rium”
szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg, 3.  § (5) be kez dé sé ben
a „Mi nisz té ri u mot” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de -
le mért fe le lõs mi nisz tert” szö veg, 8.  §-ában a „Mi nisz té -
rium” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 7.  § (1) be kez dé sé ben a „Mi nisz té -
rium” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 20.  § p) pont já ban a „Nem ze ti Kul tu rá -
lis Örök ség Mi nisz té ri u ma” szö veg rész he lyé be a „kul tú -
rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 21.  § (1) és (5) be kez dé sé -
ben a „kör nye zet vé del mi és víz ügyi” szö veg rész he lyé be a 
„kör nye zet vé de le mért fe le lõs” szö veg,

k) a Gyer mek és If jú sá gi Alap ról, a Nem ze ti Gyer mek
és If jú sá gi Köz ala pít vány ról, valamint az if jú ság gal össze -
füg gõ egyes ál lam i fel ada tok el lá tá sá nak szer ve ze ti rend -
jé rõl  szóló 1995. évi LXIV. tör vény 3.  § (1) be kez dé sé ben
az „az if jú sá gi és sport mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a
gyer mek- és if jú ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 3.  § (4) be kez dé sé ben, 7.  §
(2) be kez dé sé ben, 7.  § (4) be kez dé sé ben az „az if jú sá gi és
sport mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be az „a mi nisz ter”
szö veg, 10.  § (2) be kez dé sé ben az „az if jú sá gi és sport mi -
nisz ter, hogy” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány, hogy az 
Alap prog ram pénz esz kö ze i nek ke ze lé sé ért fe le lõs szer vet
vagy szer ve ket ren de let ben je löl je ki, valamint a mi nisz ter, 
hogy” szö veg, 7/A.  §-át meg elõ zõ cím ben az „Az If jú sá gi

és Sport mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „A mi nisz -
ter” szö veg, 7/A.  §-ában az „Az If jú sá gi és Sport mi nisz té -
ri um (a továb biak ban: Mi nisz té rium)” szö veg rész he lyé be
az „A mi nisz ter” szö veg, 7/B.  §-ában a „Mi nisz té rium”
szö veg ré szek he lyé be a „mi nisz ter” szö veg,

l) az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló
1995. évi LXV. tör vény 4.  § (4) be kez dé sé ben a „kül ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 4.  § (4) be kez dé sé ben és 6.  § (5) be kez dé -
sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter és a pol gá ri nem zet biz -
ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter” szö veg, 19.  §
(1) be kez dés g) pont já ban és 26.  § (1) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz tert” szö veg rész he lyé be a „mi nõ sí tett ada -
tok vé del mé nek szak mai fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz tert”
szö veg, 25.  §-át meg elõ zõ cím ben, 25.  § (1)–(3) be kez dé -
sé ben, 25.  § (5) be kez dé sé ben, 26.  § (3) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be a „mi nõ sí tett
ada tok vé del mé nek szak mai fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 29.  § (2) be kez dé sé ben a „Belügyminiszté -
rium” szö veg rész he lyé be a „mi nõ sí tett ada tok vé del mé -
nek szak mai fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

m) a köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél -
tá ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény 5.  §
(3) be kez dé sé ben és 14.  § (2) be kez dé sé ben a „nem ze ti
kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré nek” szö veg rész he lyé be a
„kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter nek” szö veg, 8.  §-ában, 12.  §
(3) be kez dé sé ben, 15.  § (3) be kez dé sé ben, 21.  §-ában,
24/A.  § (4) be kez dé sé ben, 30.  § (1) be kez dé sé ben, 31.  §
(2) be kez dé sé ben, 34/A.  § (2) be kez dé sé ben, 34/C.  §
(3) be kez dé sé ben a „mû ve lõ dé si és köz ok ta tá si mi nisz ter”
szö veg ré szek he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 10.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 10.  § (2)–(4) be kez dé sé ben a „nem ze ti kul tu rá lis
örök ség mi nisz te ré vel” szö veg ré szek he lyé be a „kultú -
ráért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 14.  § (2) be kez dé sé ben,
19.  § (5)–(6) be kez dé sé ben, 35/A.  § (4) be kez dé sé ben a
„nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re” szö veg ré szek he -
lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 17.  § (2) be -
kez dés a) és m) pont já ban a „Mû ve lõ dé si és Köz ok ta tá si
Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 19.  § (2) be kez dés a) pont já ban a „Hon -
vé del mi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 19.  § (2) be kez dés c) pont -
já ban a „Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium” szö -
veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter
és a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 20.  §
(2) be kez dé sé ben a „mû ve lõ dé si mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 30.  § (1) be -
kez dé sé ben a „Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u -
má nál” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter -
nél” szö veg, 34/A.  § (1) be kez dé sé ben és 34/C.  § (1) be -
kez dé sé ben a „Mû ve lõ dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té rium”
szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve -
ze tett mi nisz té rium” szö veg, 34/A.  § (2) be kez dé sé ben a
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„Mû ve lõ dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té rium” szö veg rész
he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 35/A.  §
(2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter, az in for ma ti kai és
hír köz lé si mi nisz ter, valamint a nem ze ti kul tu rá lis örök ség 
mi nisz te re” szö veg rész he lyé be a „köz ira tok ke ze lé sé nek
szak mai irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter, a köz igaz ga tá si in -
for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, valamint a kul tú rá ért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg, 35/A.  § (3) be kez dé sé ben az „igaz -
ság ügym inisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

n) az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze té vel alá írt
„Béke partnerség” prog ram Ke ret do ku men tu má nak tör -
vénybe ik ta tá sá ról, és annak a  Magyar Köz tár sa ság ál tal
tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 1995. évi LXVII. tör vény
4.  § (2) be kez dé sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter, a kül ügy -
mi nisz ter és a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, a kül po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

o) a Bi o ló gi ai Sok fé le ség Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1995. évi LXXXI. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a
„kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, a föld -
mû ve lés ügyi mi nisz ter, az ipar i és ke res ke del mi mi nisz ter, 
a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter és a kül ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ter mé szet vé de le mért fe -
le lõs mi nisz ter, a nö vény vé de le mért fe le lõs mi nisz ter, az
ál lat egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, a gazdaságpoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter, a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz -
ter és a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

p) az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1995. évi LXXXII. tör vény 3.  § (2) be kez -
dé sé ben a „kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter, a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter, az ipar i és ke res ke del mi
mi nisz ter, a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter és 
a kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de -
le mért fe le lõs mi nisz ter, az er dõ gaz dál ko dá sért fe le lõs mi -
nisz ter, a gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, a víz gaz -
dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter és a kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

q) a  Magyar Köz tár sa ság nem ze ti jel ké pe i nek és a
 Magyar Köz tár sa ság ra uta ló el ne ve zés nek a hasz ná la tá ról
 szóló 1995. évi LXXXIII. tör vény 4.  § (1) be kez dé sé ben
az „ipar i és ke res ke del mi mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be 
az „ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 10.  § (1) be -
kez dé sé ben az „az ipar i és ke res ke del mi mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 10.  § (1)–(2) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 10.  § (2) be kez dé sé ben a „mû ve lõ dé si és köz ok ta -
tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg és a „mû ve lõ dé si és köz ok ta tá si mi nisz -
ter hez” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter -
hez” szö veg, 21.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „hon vé del -
mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg, 21.  § (1) be kez dés d) pont já ban a
„bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe -

le lõs mi nisz ter és a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá -
sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

r) a vé dett ter mé sze ti te rü le tek vé dett sé gi szint jé nek
hely re ál lí tá sá ról  szóló 1995. évi XCIII. tör vény 9.  § (2) be -
kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé -
be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

s) a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
2.  § (2) be kez dés b) pont já ban a „köz le ke dé si, hír köz lé si
és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért 
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 2.  § (2) be kez dés c)–d), e) és
g)–h) pont já ban, 3.  § (3) be kez dé sé ben, 3.  § (4) be kez dés
c) pont já ban, 18.  §-ában, 19.  § (6) be kez dé sé ben, 27.  §
(3) be kez dé sé ben, 29.  § (3) be kez dé sé ben, 31.  §-ában,
37.  § (3) be kez dé sé ben, 39.  § (2) be kez dé sé ben, 40.  §
(2) be kez dé sé ben, 47.  §-ában, 49.  § (2) be kez dé sé ben,
52.  § (5) be kez dé sé ben, 53.  § (5)–(7) be kez dé sé ben, 62.  §
(2) be kez dé sé ben, 74.  § e) és w) pont já ban a „hon vé del mi
mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs 
mi nisz ter” szö veg, 2.  § (2) be kez dés d) pont já ban a „bel -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs
mi nisz ter és a köz le ke dés ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 2.  § (2) be kez dés f) pont já ban, 5.  §-ában, 43.  §
(3) be kez dé sé ben, 52.  § (4) be kez dé sé ben, 61.  § (2) be kez -
dé sé ben, 63.  §-ában, 74.  § i), k), m) és x) pont já ban a „hon -
vé del mi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 2.  § (2) be kez dés
g) pont já ban a „kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg, 2.  § (2) be kez dés h) pont já ban és
74.  § k) pont já ban a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be 
a „ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 2.  § (2) be kez dés h) pont já ban, 53.  § (5) be kez dé sé -
ben, 74.  § k) pont já ban az „a nép jó lé ti mi nisz ter rel” szö -
veg rész he lyé be az „az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter -
rel” szö veg, 3.  § (3) be kez dé sé ben, 9.  § (2) be kez dé sé ben,
41.  § (2) be kez dé sé ben, 74.  § k) pont já ban az „a pénz ügy -
mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 74.  § q) és z) pont já ban az „a
pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 3/C.  § (7) be kez dé sé -
ben az „és a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz té rium hi va ta los
lap já ban” szö veg rész he lyé be a „ , a köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium hi va ta los lap já ban”
szö veg, 5.  §-ában, 74.  § a) és j) pont já ban a „kör nye zet vé -
del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé -
be a „kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,
7.  § (1) be kez dé sé ben a „Kül ügy mi nisz té ri um” szö veg rész 
he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 39.  §
(2) be kez dé sé ben, 43.  § (3) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé -
del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé -
be a „kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,
30.  § (3) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 45.  §
(2) be kez dé sé ben az „a kincs tá ri va gyo nért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 53.  § (6) be kez dé sé ben az „in for ma ti -
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kai és hír köz lé si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az
„elekt ro ni kus hír köz lé sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,
53.  § (7) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi, szo ciá lis és csa -
lád ügyi mi nisz ter rel” szö veg ré szek he lyé be az „egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 74.  § q) és t)–u) pont -
ja i ban a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé -
sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 74.  § i) pont já ban az „a
pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adópoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 74.  § a) és h) pont já ban az
„a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 74.  § d) pont já -
ban az „egész ség ügyi, szo ciá lis és csa lád ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 74.  § e) pont já ban a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 74.  §
e) pont já ban a „pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat
fel ügye lõ tár ca nél kü li mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz -
ter” szö veg, 74.  § g) pont já ban az „a nép jó lé ti mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, és az „a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter rel” szö -
veg rész he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter -
rel” szö veg, 74.  § i) pont já ban a „kör nye zet vé del mi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

t) a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl  szóló 1995. évi
CVII. tör vény 2.  § (1) be kez dé sé ben az „az igazságügy -
miniszter” szö veg rész he lyé be az „a bün te tés-vég re haj tá -
sért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg,
3.  § (1) be kez dé sé ben, 4.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 4.  §
(2) be kez dés b) pont já ban, 5.  §-ában, 29.  § (1) be kez dés
a) pont já ban, 35.  § (2) be kez dé sé ben az „az igazságügy -
miniszter” szö veg ré szek he lyé be az „a mi nisz ter” szö veg,
3.  § (2)–(3) be kez dé sé ben az „Az igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „A mi nisz ter” szö veg,

u) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 2.  § (5) be kez dé sé ben, 81.  § (3) be kez dé -
sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 70.  § (9) be kez -
dés c) pont já ban az „egész ség ügyi mi nisz te ri és pénz ügy -
mi nisz te ri együt tes ren de let ben” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter együt tes ren de le té ben” szö veg, 77/C.  §
(19)–(20) be kez dé sé ben és (22)–(23) be kez dé sé ben az „A
Pénz ügy mi nisz té rium” szö veg ré szek he lyé be az „Az adó -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 77/C.  § (20) be kez -
dés c) pont já ban, (22) be kez dés a)–b) pont já ban, (23) be -
kez dé sé ben, (24) be kez dés a) pont já ban az „a Pénz ügy mi -
nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg, 77/C.  § (23) be kez dé sé ben az „A
Pénz ügy mi nisz té ri um nak” szö veg rész he lyé be az „Az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek” szö veg, 81.  § (1) be -
kez dé sé ben, 82.  § (3) be kez dé sé ben az „A pénz ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „Az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 81.  § (2) be kez dé sé ben az „a nép jó lé ti mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az egész ség ügyért fe le lõs

mi nisz ter” szö veg, 81.  § (3) be kez dé sé ben a „mû ve lõ dé si
és köz ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az 1. szá mú mel lék let 4.6. pont -
já ban a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re” szö veg -
rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az
1. szá mú mel lék let 4.6. pont já ban a „Mi nisz ter el nö ki Hi -
va talt ve ze tõ mi nisz ter, a bel ügy mi nisz ter, a hon vé del mi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
ve ze tõ je, a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, a hon véd ele mért 
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az 1. szá mú mel lék let 4.7. pont -
já ban az „ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az 1. szá mú mel lék let
8.19. pont b) al pont já ban a „kül ügy mi nisz ter, a gaz da sá gi
és köz le ke dé si mi nisz ter, valamint a hon vé del mi mi nisz -
ter” szö veg ré szek he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter, a gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, valamint a
hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

v) a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 7.  § a), c) és k)–l) pont já ban a „Hon vé del -
mi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért
fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg, 7.  §
d) pont já ban a „Hon vé del mi Mi nisz té ri u mot” szö veg rész
he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té ri u mot” szö veg, 9.  § c) pont já ban, 10.  § (1) be kez -
dé sé ben, 13.  § (2) be kez dé sé ben, 69.  § (5) be kez dé sé ben a
„hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 10.  § (2) be kez dé sé ben a
„bel ügy-, a hon vé del mi és az igaz ság ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, a hon -
véd ele mért fe le lõs mi nisz ter és az igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 12.  § (2) be kez dé sé ben a „hon vé del mi
mi nisz ter rel és a bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a 
„hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter rel és a ren dé sze tért fe le -
lõs mi nisz ter rel” szö veg, 14.  § (4) be kez dés b) pont já ban
az „igaz ság ügym inisz ter tõl” szö veg rész he lyé be az „igaz -
ság ügyért fe le lõs mi nisz ter tõl” szö veg, 14.  § (4) be kez dés
b) pont já ban a „hon vé del mi mi nisz ter tõl” szö veg rész he -
lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter tõl” szö veg, 41.  §
(1) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he -
lyé be a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg, 55.  § (4) be -
kez dé sé ben, 58.  § (2)–(3) be kez dé sé ben, 3. szá mú mel lék -
le té ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be
az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg:
a) a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör -

vény 52.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 115.  § (8) be kez dé sé ben
az „az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „a hír köz lé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 77.  §
(7) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész
he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel”
 szöveg,

b) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Sváj ci Szö vet -
sé gi Ta nács kö zött, sze mé lyek nek az ál lam ha tá ron tör té nõ
át adá sá ról és át vé te lé rõl  szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl
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 szóló 1996. évi IV. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a
bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé -
sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és az Oszt rák Köz -
tár sa ság Kor mány a kö zött, sze mé lyek nek a kö zös ál lam -
ha tá ron tör té nõ át vé te lé rõl  szóló Egyez mény ki hir de té sé -
rõl  szóló 1996. évi V. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a
bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé -
sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a, valamint a Cseh
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött, sze mé lyek nek az ál lam ha -
tá ron tör té nõ át adá sá ról-át vé te lé rõl  szóló Egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 1996. évi VII. tör vény 3.  § (2) be kez dé -
sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

e) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a, valamint a Len -
gyel Köz tár sa ság Kor mány a kö zött, a jog el le ne sen tar tóz -
ko dó sze mé lyek ál lam ha tá ron tör té nõ át adá sá ról-át vé te lé -
rõl  szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1996. évi
IX. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne -
kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si mó -
dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi 
XX. tör vény 20.  § (1) be kez dés b) pont já ban az „a pénz -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény 9.  § (1) be kez dés j) pont já ban a
„bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 17.  § (6) be -
kez dés b) pont já ban az „a mi nisz ter, a föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter, a bel ügy mi nisz ter, a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter, az egész ség ügyi mi nisz ter, a fog lal koz ta tás po li -
ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter, az ok ta tá si mi nisz ter, az in -
for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter,
valamint az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély egyen lõ -
sé gi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ag rár-vi dék fej -
lesz té sért fe le lõs mi nisz ter, az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter, az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, a fog lal -
koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, a gaz da ság po li ti ká ért 
fe le lõs mi nisz ter, a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter, 
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, az ok ta tá sért
fe le lõs mi nisz ter, valamint a te rü let fej lesz té sért és te rü let -
ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 23/C.  § (2) be kez -
dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

h) a he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sá -
ról  szóló 1996. évi XXV. tör vény 32.  § (5) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter nek (a továb biak ban: mi -
nisz ter)” szö veg, 33.  § (2) be kez dé sé ben, 35.  § (3) be kez -
dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz ter” szö veg, 34.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz -

ter nél” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter nél” szö veg, 34.  §
(3) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he -
lyé be a „mi nisz ter rel” szö veg,

i) a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör -
vény 6.  § a) és d) pont já ban, 7.  §-át meg elõ zõ cím ben, 9.  §
(1) be kez dés a) pont já ban, 29.  § (2) be kez dé sé ben, 38.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, 42.  § (2) be kez dé sé ben a „bel -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ka taszt ró fák el le ni
vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 7.  § (1) és (2) be -
kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 38.  § (1) be kez dés e) pont já ban a „Belügyminiszté -
rium” szö veg rész he lyé be a „ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé -
sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg,
42.  § (3) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész
he lyé be a „ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz -
ter rel” szö veg,

j) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
34/A.  § (4) be kez dé sé ben a „Fog lal koz ta tás po li ti kai és
Mun ka ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „fog lal -
koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 247.  §
(2) be kez dé sé ben, 248–249.  §-ában, 251.  § (1) be kez dé sé -
ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter”
szö veg, 258.  § (6) be kez dé sé ben, 262.  §-ában a „bel ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg,
248.  §-ában a „Bel ügy mi nisz té ri um ba” szö veg rész he lyé -
be a „mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um ba” szö veg,
276.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 303.  § (1) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi
 Minisztériumhoz” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hoz” szö veg,
308.  § a) pont já ban, 315.  §-ában az „a pénz ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

k) a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
1996. évi XLV. tör vény 2.  § b) pont já ban, 41/F.  §-ában,
41/N.  §-ában a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 2.  §
b) pont já ban, 11.  § (3) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 4.  § (2) be kez dé sé ben, 10/A.  §-ában a „Hon vé del mi
Mi nisz té rium, illetve a Bel ügy mi nisz té ri um hi va ta los lap -
já ban kell köz zé ten ni” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter, illetve a ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter hi va ta los lap ban te szi köz zé” szö veg, 5.  § (1) és
(3) be kez dé sé ben, 11.  § (1) be kez dé sé ben az „ok ta tá si mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 12.  § (1) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter, il -
le tõ leg a hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz ter” szö veg, 15.  § (2) be kez dés a) pont já ban a „Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um mal” szö veg rész he lyé be a „honvé -
delemért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um mal”
szö veg,
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l) a köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör vény
12.  § (3) be kez dé sé ben a „Gaz da sá gi Mi nisz té rium” szö -
veg rész he lyé be a „ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter ál tal
ve ze tett mi nisz té rium” szö veg és a „gaz da sá gi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

m) a ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 
11.  § (3) be kez dé sé ben az „az er dõ- és vad gaz dál ko dá si,
ha lá sza ti és föld mû ve lés ügyi fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs
mi nisz ter (a továb biak ban: föld mû ve lés ügyi mi nisz ter) a
ter mé szet vé del mi fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs mi nisz ter -
rel” szö veg rész he lyé be az „a hal gaz dál ko dá sért fe le lõs
mi nisz ter a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg, 11.  § (5) be kez dé sé ben az „a – föld mû ve lés ügyi és vi -
dék fej lesz té si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az  „– a
vad gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 13.  § (2)
és (4) be kez dé sé ben a „föld mû ve lés ügyi mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „vad gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 15.  § (2) be kez dé sé ben, 29.  § (3) be kez dé sé ben az
„a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az
„az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 24.  §
(2) be kez dé sé ben a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te -
ré nek” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter -
nek” szö veg, 25.  § (4) be kez dé sé ben a „Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Mi nisz té rium (a továb biak ban: Mi nisz té rium)” 
szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 25.  § (5) be kez -
dé sé ben, 51.  § (1) be kez dé sé ben, 54.  § (1) be kez dé sé ben a
„Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg,
46.  § (2) be kez dé sé ben, 85.  § d) pont já ban az „a föld mû ve -
lés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 48.  § (6)–(7) be kez dé sé -
ben az „a nép jó lé ti mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 53.  § (5) be kez -
dé sé ben az „a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz -
ter rel” szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter rel” szö veg, 53.  § (5) be kez dé sé ben, 85.  § f) pont -
já ban az „a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si, valamint
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel” szö veg rész he -
lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel és a gaz -
da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 67.  § (3) be -
kez dé sé ben a „Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „ter -
mé szet vé del mi ha tó ság” szö veg, 85.  §-ának fel ve ze tõ szö -
ve gé ben a „kap a” szö veg rész he lyé be a „kap a(z)” szö veg, 
85.  § c) pont já ban az „a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz -
té si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az ott meg ha tá -
ro zott mi nisz te rek kel” szö veg, 85.  § e) pont já ban a „nép jó -
lé ti mi nisz ter, hogy a mi nisz ter rel együt tes ren de let ben”
szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter
és a mi nisz ter, hogy együt tes ren de let ben” szö veg,

n) a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá -
to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény 62.  § (7) be -
kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 91/H.  §
(6) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um nak” szö -
veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter nek”
szö veg, valamint az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium” szö veg -
rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

o) a ter ve zõ- és szak ér tõ mér nö kök, valamint épí té szek
szak mai ka ma rá i ról  szóló 1996. évi LVIII. tör vény 38.  §
(1) be kez dé sé ben az „a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár -
kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

p) az egyes sport cé lú in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek
ren de zé sé rõl  szóló 1996. évi LXV. tör vény 4.  § (1) be kez -
dé sé ben az „a pri va ti zá ci ó ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 5.  § (1) be kez dés b) pont já ban a „gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 5.  § (4) be kez dé -
sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „sport po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 5.  § (7) be kez dé sé ben a
„köz le ke dé si és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 8.  § (2) be kez dé -
sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter, il le tõ leg a pri va ti zá ci ó ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar -
tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

q) a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló
1996. évi LXXXI. tör vény 1.  § (4) be kez dé sé ben az „a
pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adópoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö -
veg, 4.  § 10. pont já ban a „Pénz ügy mi nisz té rium” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 29/D.  § (3) be kez dé sé -
ben a „Pénz ügy mi nisz té ri um nak” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz ter nek” szö veg, 29/E.  § (7) be kez dé sé ben a „Pénz -
ügy mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö -
veg, 29/D.  § (4) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 30.  § (7)–(9) be kez dé sé ben az „A pénz ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „Az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 29/E.  § (5) be kez dé sé ben, 30.  § (3) be kez -
dé sé ben a „pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz ter” szö veg, 5. szá mú mel lék let 2. pont já ban az „az
Igaz ság ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „a bün -
te tés-vég re haj tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

r) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény 30.  § (4) be kez dé sé ben,
139.  § (7) be kez dé sé ben, 235.  § (2) be kez dé sé ben a „pénz -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „pénz-, tõ ke- és biz to -
sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 49.  §
(6) be kez dé sé ben, 54.  § (1) be kez dés g) pont 2. al pont já -
ban az „a Pénz ügy mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az
„az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 51.  §
(2) be kez dés h) pont já ban a „bel ügy mi nisz ter rel és a pénz -
ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány -
za to kért fe le lõs mi nisz ter rel és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs 
mi nisz ter rel” szö veg, 51.  § (9) be kez dés b) pont já ban a
„Pénz ügy mi nisz té ri u mot” szö veg rész he lyé be a „pénz-,
tõ ke- és biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz tert” 
szö veg, 51.  § (10) be kez dé sé ben a „Pénz ügy mi nisz té -
rium” szö veg rész he lyé be a „pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si
piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 103.  §
(2) be kez dé sé ben az „a Pénz ügy mi nisz té rium” szö veg rész
he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 

12262 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/154. szám



110.  § (2) be kez dés a) pont já ban a „Pénz ügy mi nisz té rium
köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra” szö veg rész he lyé be a „pénz-,
tõ ke- és biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter
ál tal ki je lölt sze mély” szö veg
lép.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg:
a) a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az 

adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló
1996. évi CXXVI. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben, 6.  §
(6) be kez dé sé ben az „a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi -
nisz té ri u ma” szö veg rész he lyé be az „az egy há zak kal való
kap cso lat tar tás ko or di ná ci ó já ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve -
ze tett mi nisz té rium” szö veg, 6.  § (4) be kez dé sé ben az „a
Pénz ügy mi nisz té ri u mot és a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség
Mi nisz té ri u mát” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz tert és az egy há zak kal való kap cso lat tar tás
ko or di ná ci ó já ért fe le lõs mi nisz tert” szö veg,

b) a véd je gyek és a föld raj zi áru jel zõk ol tal má ról  szóló
1997. évi XI. tör vény 113.  § (1) be kez dé sé ben az „a Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium” szö veg -
rész he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 116/A.  § (1), (4),
(6)–(7) és (9) be kez dé sé ben a „Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „mi nisz -
ter” szö veg, 116/A.  § (4) be kez dé sé ben a „Föld mû ve lés -
ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um nak” szö veg rész he -
lyé be a „mi nisz ter nek” szö veg, 116/A.  § (7) be kez dé sé ben
a „Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um hoz” 
szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter nek” szö veg, 121.  §
(2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a He lyi Ön kor mány za tok Euró pai Char tá já ról  szóló,
1985. ok tó ber 15-én, Stras bo urg ban kelt egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1997. évi XV. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé -
ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön -
kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a Te rü le ti Ön kor mány za tok és Köz igaz ga tá si Szer -
vek Ha tár men ti Együtt mû kö dé sé rõl  szóló, 1980. má jus
21-én, Mad rid ban kelt Euró pai Ke ret egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1997. évi XXIV. tör vény 4.  § (2) be kez dé sé -
ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön -
kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a jel zá log-hi tel in té zet rõl és a jel zá log le vél rõl  szóló
1997. évi XXX. tör vény 27.  § (1) be kez dés a) pont já ban az 
„a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 27.  § (1) be kez -
dés b) pont já ban, 27.  § (2) be kez dé sé ben a „pénz ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si
piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi
XXXII. tör vény 19.  §-ában a „bel ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 19.  §-ában az „a
pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház -
tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 20.  §-ában,
24–25.  §-ai ban, 27.  § (2) be kez dés a) és c) pont já ban, 53.  § 

(2) be kez dé sé ben, 57.  § a) pont já ban, 78.  § (1) be kez dé sé -
ben, 80.  §-ában, 83.  § (3)–(5) be kez dé sé ben a „bel ügy mi -
nisz ter” szö veg ré szek he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 20.  §
(1) be kez dé sé ben az „a nép jó lé ti mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
20.  § (2) be kez dé sé ben a „föld mû ve lés ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „nö vény vé de le mért fe le lõs mi nisz ter 
vagy az ál lat egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
20.  § (2) be kez dé sé ben, 24.  § (3) be kez dés e) pont já ban az
„a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 25.  § (1) be kez -
dés e) pont já ban a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 27.  §
(2) be kez dés b) és k) pont já ban a „bel ügy mi nisz ter nek”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter nek” szö veg, 27.  § (2) be -
kez dés g) pont já ban a „bel ügy mi nisz ter hez” szö veg rész
he lyé be a „mi nisz ter hez” szö veg, 78.  § (1) be kez dé sé ben a
„Bel ügy mi nisz té ri um nak” szö veg rész he lyé be a „mi nisz -
ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um nak” szö veg, 78.  § (2) be kez -
dés e) pont já ban a „Kül ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he -
lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 79.  §
(2) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he -
lyé be a „mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg,

g) a va gyo ni kár pót lá si el já rá sok le zá rá sá val össze füg -
gõ egyes kér dé sek rõl  szóló 1997. évi XXXIII. tör vény 1.  §
(1) be kez dé sé ben az „a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té -
si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg,

h) az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé -
lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
XLVII. tör vény 19.  § (1) be kez dé sé ben az „Egész ség ügyi
Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe -
le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 20.  §
(4) be kez dé sé ben az „az egész ség ügyi, szo ciá lis és csa lád -
ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter” szö -
veg, 38.  § (2) be kez dé sé ben a „nép jó lé ti mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg,

i) a  Magyar Könyv vizs gá lói Ka ma rá ról és a könyv vizs -
gá lói te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi LV. tör vény 21.  §
(2) be kez dé sé ben a „pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be a „szám vi te li sza bá lyo zá sért fe le lõs mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 21.  § (2) be kez dé sé ben, 32.  §
(3) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he -
lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 32.  §
(3) be kez dé sé ben, 33.  § (2) be kez dé sé ben, 34.  § (1) és
(3) be kez dé sé ben a „pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be a „mi nisz ter” szö veg, 64.  § (1) be kez dé sé ben a „pénz -
ügy mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg rész he -
lyé be a „mi nisz ter” szö veg,

j) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi
LVIII. tör vény 25.  § a) pont já ban az „egész ség ügyi, szo -
ciá lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 25.  § b) pont já -
ban az „a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „az ál lat egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
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k) a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló
1997. évi LXVI. tör vény 35.  § (1) be kez dé sé ben az „igaz -
ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg,
36.  § (3) be kez dé sé ben az „az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um -
ba” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té ri um ba” szö veg, 38.  § (3) be kez dé sé ben az „az igaz -
ság ügym inisz tert” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz tert”
szö veg,

l) a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló
1997. évi LXVII. tör vény 3.  § (4)–(5) be kez dé sé ben a
„hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 5.  § (2) be kez dé sé ben,
10/F.  §-ában, 42.  § (1) be kez dé sé ben, 44.  § (1) be kez dés
b) pont já ban, 56.  § (3) be kez dé sé ben, 84.  § (2) be kez dé sé -
ben, 139.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 5.  § (2) be kez dé sé ben, 139.  § (2) be kez dé sé ben az
„a nép jó lé ti mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 10/F.  §-ában
az „Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ba” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett miniszté -
riumba (a továb biak ban: mi nisz té rium)” szö veg,
15.  §-ában az „igaz ság ügym inisz ter rel” szö veg rész he lyé -
be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,
15.  §-ában, 42.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 71.  § (2) be kez -
dés c) pont já ban, 84.  §-át meg elõ zõ al cím ben, 84.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben, 121.  §-át meg elõ zõ al cím ben,
121.  § (1) be kez dé sé ben az „az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um -
ba” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz té ri um ba” szö veg,
42.  §-át meg elõ zõ al cím ben, 42.  § (2) be kez dé sé ben, 43.  §
(2) be kez dé sé ben, 56.  § (3) be kez dé sé ben, 100.  § (3) be -
kez dé sé ben az „Az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ba” szö veg -
rész he lyé be az „A mi nisz té ri um ba” szö veg, 121.  §
(2)–(3) be kez dé sé ben az „az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um -
ban” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz té ri um ban” szö veg,
121.  § (5) be kez dé sé ben az „az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um -
ban” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz té ri um ba” szö veg,

m) az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé -
ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz -
ter)” szö veg, 8.  § (1) be kez dés c) pont já ban, 11.  § (4) be -
kez dé sé ben, 13.  § (7) be kez dé sé ben, 14/A.  § (4) be kez dé -
sé ben, 108.  § (3) be kez dé sé ben, 123.  §-ában az igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter” szö -
veg, 122.  § (2) be kez dé sé ben az „az igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter” szö veg,

n) 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 12.  §
(3) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 12.  § 
(4) be kez dé sé ben a „mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

o) az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 5.  § (1) be kez dés d) pont já -
ban, 56.  § (4) be kez dé sé ben, 57/A.  § (4) be kez dé sé ben a
„nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re” szö veg rész he lyé -
be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 9.  § (6) be kez -
dés a) pont já ban a „bel ügy mi nisz ter nek” szö veg rész he -
lyé be a „te le pü lés fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért fe le -
lõs mi nisz ter nek” szö veg, 56.  § (4) be kez dé sé ben, 62.  §
(2) be kez dés m) pont já ban a „kör nye zet vé del mi és víz ügyi 
mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért
fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 62.  § (2) be kez dés j) pont já -
ban a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel” szö veg rész
he lyé be a „gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg, 62.  § (3) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter rel”
szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter -
rel” szö veg, 62.  § (5) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „te le pü lés fej lesz té sért és te le pü lés -
ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

p) a tár sa da lom biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, valamint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény 16.  § (1) be kez dés i) pont -
já ban az „Ok ta tá si Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az
„ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

q) a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról
 szóló 1997. évi LXXXII. tör vény 78.  § (6) be kez dés
b) pont já ban az „a Pénz ügy mi nisz té rium” szö veg rész he -
lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter és a gaz da -
ság po li ti ka mak ro gaz da sá gi sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 94.  § (2) be kez dés c) pont já ban, 96.  §
(2) be kez dé sé ben, 134.  § (2) be kez dé sé ben a „pénz ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „nyug díj biz to sí tá si já ru lék -
fi ze tés sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

r) a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
23.  § (4) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „vá lasz tá sok és nép sza va zá sok le bo nyo lí tá sá ért
fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg,
36.  § (1) be kez dé sé ben, 38.  § (1) be kez dés h) pont já ban,
39.  § (1) be kez dé sé ben, 153–154.  §-ában a „bel ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 37.  § (3) be -
kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz ter rel” szö veg, 91.  § (3) be kez dé sé ben az „a Pénz -
ügy mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar -
tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö -
veg,

s) az egy há zak hit éle ti és köz cé lú te vé keny sé gé nek
anya gi fel té te le i rõl  szóló 1997. évi CXXIV. tör vény 7.  §
(5) be kez dé sé ben az „a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi -
nisz té ri u má hoz” szö veg rész he lyé be az „az egy há zak kal
való kap cso lat tar tás ko or di ná ci ó já ért fe le lõs mi nisz ter hez
(a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 8.  § (1) és (3) be kez -
dé sé ben a „Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té -
rium” szö veg, 9.  §-ában a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi -
nisz te ré nek” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter nek” szö veg,

t) a kül föl di szék he lyû vál lal ko zá sok ma gyar or szá gi
fiók telepeirõl és ke res ke del mi kép vi se le te i rõl  szóló
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1997. évi CXXXII. tör vény 17.  § (2) be kez dé sé ben, 21.  §
(2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 17.  §
(2) be kez dé sé ben, 21.  § (2) be kez dé sé ben a „kül ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

u) az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok -
ról  szóló 1997. évi CXXXVI. tör vény 2.  § (2) be kez dé sé -
ben, 2.  § (3) be kez dés a) pont já ban az „a mû ve lõ dé si és
köz ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 2.  § (3) be kez dés a) pont já -
ban az „a föld mû ve lés ügyi, az ipar i, ke res ke del mi és ide -
gen for gal mi, a kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si, a
köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi, to váb bá a nép jó lé ti mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter, a gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, a kör -
nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter, a te rü let fej lesz té sért
és te rü let ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter és az egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX. tör vény

3.  § (5) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le -
lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg,
23.  §-ában, 25.  § (1) be kez dé sé ben, 51.  § (6) be kez dé sé -
ben, 60.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 24.  §-ában, 49.  §-ában a 
„tör vény Bel ügy mi nisz té ri um fe je ze té ben” szö veg rész he -
lyé be a „tör vény ben” szö veg,

b) a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el -
lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör -
vény 6/A.  §-ában a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te -
re” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 39.  § (7) be kez dés elsõ mon da tá ban a „Nem ze ti
Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma” szö veg rész he lyé be a
„mu ze á lis in téz mé nye ket nyil ván tar tó ha tó ság” szö veg,
39.  § (8) be kez dé sé ben a „mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„mu ze á lis in téz mé nye ket nyil ván tar tó ha tó ság” szö veg,
41.  § (3) be kez dé sé ben, 2. szá mú mel lék le té ben a „Nem ze -
ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma” szö veg rész he lyé be
a „mi nisz ter” szö veg, 39.  § (7) be kez dés má so dik mon da -
tá ban a „Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma hi va -
ta los lap já ban köz zé kell ten ni” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz ter hi va ta los lap ban köz zé te szi” szö veg, 52.  § b) pont -
já ban, 70.  § (2) be kez dés b) és c) pont já ban a „Bel ügy mi -
nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za to -
kért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg,
52.  § c) pont já ban a „Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz -
té ri u ma” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té rium” szö veg, 70.  § (3) be kez dé sé ben a „(2) be kez -
dés c) pont já ban meg ha tá ro zott ér de kelt ség nö ve lõ tá mo -
ga tás” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok szá -
má ra a te le pü lé si és me gyei (fõ vá ro si) könyv tá rak ál lo -
mány gya ra pí tá si ke re tei ér de kelt ség nö ve lõ tá mo ga tá sa”
szö veg, 91.  § (2) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um

költ ség ve té se ér de kelt ség nö ve lõ pá lyá za ti ke re tet tar tal -
maz” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za to kért fe -
le lõs mi nisz ter ér de kelt ség nö ve lõ pá lyá za tok út ján gon -
dos ko dik” szö veg, 71.  § (1) be kez dé sé ben a „Mû ve lõ dé si
és Köz ok ta tá si Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „kul -
tú rá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö -
veg, 72.  §-ában a „ Magyar Köz tár sa ság költ ség ve té sé rõl
 szóló tör vény ben a Mû ve lõ dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té -
rium fe je ze té ben” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium költ ség ve té si fe je ze -
té ben” szö veg, 100.  § (3) be kez dés v) pont já ban a „Mû ve -
lõ dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz té rium” szö veg, 54.  § (2) be kez dé sé ben a „Mû ve -
lõ dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té rium” szö veg ré szek he lyé -
be a „mu ze á lis in téz mé nye ket nyil ván tar tó ha tó ság” szö -
veg, 2. szá mú mel lék le té ben a „Mû ve lõ dé si és Köz ok ta tá si 
Mi nisz té rium” szö veg ré szek he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 59.  § (3) be kez dé sé ben a „mû ve lõ dé si
és köz ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz -
ter” szö veg, 59.  § (5) be kez dé sé ben az „in for ma ti kai és
hír köz lé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „informati -
káért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 59.  § (5) be kez dé sé ben,
94.  § (4) be kez dé sé ben a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi -
nisz te re” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg,
81.  §-ában a „mi nisz té rium” szö veg ré szek he lyé be a „mi -
nisz ter” szö veg, 91.  § (1) be kez dé sé ben a „mi nisz té rium
költ ség ve té si fe je ze té ben biz to sít ja” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium költ ség ve té si fe je ze -
té ben kell biz to sí ta ni” szö veg, 92.  § (1)–(2) be kez dé sé ben
a „Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz té rium” szö veg, 100.  § (5) be kez dé -
sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az
„az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 2. szá -
mú mel lék le té ben a „Hon vé del mi Mi nisz té rium” szö veg -
rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
2. szá mú mel lék le té ben a „Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Víz -
ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg, 2. szá mú mel lék le té ben a „Föld mû -
ve lés ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 2. szá mú mel lék le té ben a „Nép -
jó lé ti Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal hasz nált ál lam i tu laj -
do nú in gat la nok jogi hely ze té nek ren de zé sé rõl  szóló
1997. évi CXLII. tör vény 5.  § (2) be kez dé sé ben a „mû em -
lé ki vé de lem alatt álló épü let és a vé dett ter mé sze ti te rü le -
ten lévõ in gat lan – ha jog sza bály az át ru há zást nem tilt -
ja – a kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „mû em lé ki vé de lem alatt álló épü -
let – ha jog sza bály az át ru há zást nem tilt ja – a kul tú rá ért
fe le lõs mi nisz ter, a vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ in gat -
lan – ha jog sza bály az át ru há zást nem tilt ja – a ter mé szet -
vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 5.  § (3) be kez dé sé -
ben a „kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg,
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d) az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
26.  § (2) be kez dés c) pont já ban az „a nép jó lé ti mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz -
ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 56.  § (4) be kez dé -
sé ben, 116.  § (3) be kez dé sé ben, 156/B.  § (1) és (4) be kez -
dé sé ben, 156/C.  § (6) be kez dé sé ben, 247.  § (2)–(4) be kez -
dé sé ben és (5) be kez dés b) pont já ban az „az egész ség ügyi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter” szö veg,
57.  § (2)–(3) be kez dé sé ben, 59.  § (2)–(3) be kez dé sé ben,
63.  § (2) be kez dé sé ben, 65.  § (1) be kez dé sé ben, 68.  § (1)
és (3) be kez dé sé ben, 71.  § (1) be kez dé sé ben,
98/A.  §-ában, 115.  § (5)–(6) be kez dé sé ben, 116.  § (2) be -
kez dé sé ben, 117.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 118.  § (2) és
(3) be kez dé sé ben, 124.  § (7) be kez dé sé ben, 146.  § (4) be -
kez dé sé ben, 147.  § (1) be kez dés a) pont já ban, 149.  §
(2) be kez dés a) pont já ban és (3) be kez dé sé ben, 150.  §-át
meg elõ zõ al cím ben, 150.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 158.  §
(2) be kez dé sé ben, 159.  § (5) be kez dés c) pont já ban és
(6) be kez dé sé ben, 169.  § (1) be kez dé sé ben, 170.  § (3) be -
kez dé sé ben, 186.  § (1) és (5)–(6) be kez dé sé ben, 195.  §
(3) be kez dé sé ben, 203.  § (5) be kez dé sé ben, 204.  § (2) be -
kez dés c) pont já ban, 212.  § (1) be kez dé sé ben, 228.  §
(3) be kez dés b) pont já ban, 229.  § (3) be kez dé sé ben,
232.  §-ában, 238.  § (3) be kez dé sé ben, 241.  § (1) be kez dé -
sé ben a „nép jó lé ti mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be a „mi -
nisz ter” szö veg, 62.  § (3) be kez dé sé ben az „Az egész ség -
ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „A mi nisz ter” szö -
veg, 111.  § (5) be kez dé sé ben, 112.  § (8) be kez dé sé ben az
„Egész ség ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 117.  §
(4) be kez dé sé ben az „a Mû ve lõ dé si és Köz ok ta tá si Mi -
nisz té rium, valamint a Mun ka ügyi Mi nisz té rium egy-egy” 
szö veg rész he lyé be az „az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 143.  §-ában az „az egész ség ügyi mi nisz tert” szö -
veg rész he lyé be az „a mi nisz tert” szö veg, 146/A.  § (6) be -
kez dé sé ben az „az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um nak” szö -
veg rész he lyé be az „a mi nisz ter nek” szö veg, 149.  § (4) be -
kez dé sé ben a „költ ség ve tés Nép jó lé ti Mi nisz té rium fe je -
zet költ ség ve té sé ben” szö veg rész he lyé be a „költ ség ve tés -
ben” szö veg, 156/B.  § (2) be kez dé sé ben az „az egész ség -
ügyi mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter -
nek” szö veg, 156/D.  § (1) be kez dés b) pont já ban az „az
Egész ség ügyi Mi nisz té rium fe je ze té ben ter ve zett” szö -
veg rész he lyé be a „ter ve zett” szö veg, 247.  § (2) be kez dés
c) pont já ban az „a mû ve lõ dé si és köz ok ta tá si, valamint a
mun ka ügyi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 247.  § (5) be kez dés
a) pont já ban az „az igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „a bün te tés-vég re haj tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 247.  § (5) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg -
ré szek he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
247.  § (5) be kez dés a) pont já ban az „az egész ség ügyi mi -
nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter rel” szö veg,

e) a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény 
17.  § (4) be kez dé sé ben az „az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá -
lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az

„a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
37.  §-ában és 55.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 56/A.  § (1) be kez dé sé ben az „egész ség -
ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg, 56/A.  § (2) be kez dé sé ben az „a
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter, hogy a mi -
nisz ter rel, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel,
valamint az egész ség ügyi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé -
be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, hogy a mi nisz -
ter rel, a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter rel, valamint az
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 56/A.  §
(4) be kez dé sé ben az „ipa rért” szö veg rész he lyé be az „ipar -
ügye kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) az Ál ta lá nos Vám- és Ke res ke del mi Egyez mény
(GATT) ke re té ben ki ala kí tott, a Ke res ke del mi Vi lág szer -
ve ze tet lét re ho zó Mar ra kesh-i Egyez mény és mel lék le te i -
nek ki hir de té sé rõl  szóló 1998. évi IX. tör vény 4.  §-ában az
„az ipar i, ke res ke del mi és ide gen for gal mi mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „a ke res ke de le mért fe le lõs és a kül gaz -
da sá gért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) az ügy vé dek rõl  szóló 1998. évi XI. tör vény 121.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben, 122.  § (1)–(3) be kez dé sé ben, 123.  § 
(1) be kez dé sé ben, 131.  § (1) be kez dé sé ben és 133.  §-ában
az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 122.  § (3) be kez dé sé ben
az „igaz ság ügym inisz tert” szö veg rész he lyé be az „igaz -
ság ügyért fe le lõs mi nisz tert” szö veg, 125.  § (1) be kez dé -
sé ben az „igaz ság ügym inisz ter nek” szö veg rész he lyé be az 
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter nek” szö veg,

h) a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
12.  § (1) be kez dés e) pont já ban és 13.  § (1) be kez dés
a) pont já ban a „Kül ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be
a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té -
rium” szö veg, 32.  §-ában a „Kül ügy mi nisz té ri um” szö veg -
rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
12.  § (2) be kez dé sé ben, 13.  § (2) be kez dé sé ben és 41.  §
(3) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg ré szek he -
lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 27.  §
(1) be kez dé sé ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um ál lam pol gár -
sá gi ügyek kel fog lal ko zó szer vé nek” szö veg rész he lyé be
az „az ál lam pol gár sá gi ügyek ben el já ró szerv nek” szö veg,
41.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter – a b) és a
d) pont te kin te té ben a kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben –” 
szö veg rész he lyé be a „kül föld re uta zá sért fe le lõs mi nisz -
ter – a b) és a d) pont te kin te té ben a kül po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter rel, a c) pont te kin te té ben a sze mé lyi adat- és lak -
cím nyil ván tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben –”
szö veg, 41.  § (2) be kez dés e) pont já ban a „pénz ügy mi nisz -
ter rel” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért 
fe le lõs mi nisz ter rel és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter -
rel” szö veg, 41.  § (4) be kez dé sé ben a „hon vé del mi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 41.  § (4) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter rel” 
szö veg rész he lyé be a „kül föld re uta zás sza bá lyo zá sá ért fe -
le lõs mi nisz ter rel” szö veg,
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i) a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé -
gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény 25.  §
(5) be kez dé sé ben az „If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és
Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té rium fe je zet” szö veg rész he lyé -
be a „tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért fe le lõs
mi nisz ter ál tal fel ügyelt fe je ze té nek” szö veg, 26.  § (2) be -
kez dé sé ben a „szo ciá lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõmozdítá -
sáért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 30.  § (2) be kez dé sé ben a
„szo ciá lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

j) a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i nak és a tár sa -
da lom biz to sí tá s szer ve i nek ál lam i fel ügye le té rõl  szóló
1998. évi XXXIX. tör vény 1.  § (2) be kez dés a) pont já ban,
az „egész ség ügyi” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to -
sí tá sért fe le lõs” szö veg, 1.  § (2) be kez dés b) pont já ban „az
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély egyen lõ sé gi” szö -
veg rész he lyé be az „a nyug díj po li ti ká ért fe le lõs” szö veg,
9/A.  § (4) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter, az
egész ség biz to sí tá si já ru lék fi ze tés sza bá lyo zá sá ért fe le lõs
mi nisz ter, illetve a nyug díj biz to sí tá si já ru lék fi ze tés sza bá -
lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

k) az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te ke re té ben a ká bí -
tó sze rek és pszi cho trop anya gok til tott for gal ma zá sa el le -
ni, 1988. de cem ber 20-án, Bécs ben kelt Egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1998. évi L. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben
a „bel ügy mi nisz ter, az egész ség ügyi mi nisz ter, a föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter, a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter, az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és
esély egyen lõ sé gi mi nisz ter, az igaz ság ügy mi nisz ter, a kül -
ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a 
„ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, az egész ség ügyért fe le lõs
mi nisz ter, az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, a ke res ke -
de le mért fe le lõs mi nisz ter, a ká bí tó szer-meg elõ zé sért és a
ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós fel ada to kért fe le lõs mi nisz -
ter, az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter, a kül po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

l) az Egye te mes Pos ta egye sü let Alap ok má nya 5. Pót -
jegy zõ köny vé nek ki hir de té sé rõl  szóló 1998. évi LI. tör -
vény 3.  § (2) be kez dé sé ben az „az in for ma ti kai és hír köz -
lé si” szö veg rész he lyé be az „a pos ta ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

m) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és az Oszt rák
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Salz burg ban, 1992. ok tó ber 
9-én alá írt Egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló Meg álla po dás
ki hir de té sé rõl  szóló 1998. évi LIII. tör vény 3.  § (2) be kez -
dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

n) a  Magyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö -
zött a kö zös ál lam ha tár rend jé rõl és az együtt mû kö dés rõl
 szóló, Bu da pes ten, 1995. jú ni us 28-án alá írt Szer zõ dés ki -
hir de té sé rõl  szóló 1998. évi LIV. tör vény 3.  § (3) be kez dé -

sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren -
dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

o) a  Magyar Köz tár sa ság és Uk raj na kö zött a ma -
gyar–uk rán ál lam ha tár rend jé rõl, a ha tár kér dé sek ben való
együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló,
Ki jev ben, 1995. má jus 19-én alá írt Szer zõ dés ki hir de té sé -
rõl  szóló 1998. évi LV. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze -
tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

p) az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról  szóló 1998. évi
LXVI. tör vény 6.  § (4) be kez dés elsõ mon da tá ban az „Ok -
ta tá si Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg, má so dik mon da tá ban az „Ok ta tá si 
Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg
lép.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a te rü let szer ve zé si el já rás ról  szóló 1999. évi

XLI. tör vény 3.  § (1) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter -
hez” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za to kért fe le -
lõs mi nisz ter hez (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 3.  §
(2) be kez dé sé ben, 4.  § (2) be kez dé sé ben, 11.  § (1)–(2) be -
kez dé sé ben, 12.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 14.  § (2) be kez -
dé sé ben, 17.  § (1)–(3) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter”
szö veg ré szek he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 4.  § (1) be kez -
dé sé ben, 16.  § (1) be kez dé sé ben, 18.  § (5) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz ter hez” szö veg ré szek he lyé be a „mi nisz ter -
hez” szö veg, 6.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 10.  § (2) be kez dé -
sé ben, 12.  § (1) be kez dé sé ben, 14.  § (1) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz ter nek” szö veg ré szek he lyé be a „mi nisz ter -
nek” szö veg,

b) a nem do hány zók vé del mé rõl és a do hány ter mé kek
fo gyasz tá sá nak, for gal ma zá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 
1999. évi XLII. tör vény 4.  § (4) be kez dé sé ben az „egész -
ség ügyi mi nisz ter rel és a bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész
he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, a 
„köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 7.  §
(9) be kez dé sé ben az „Egész ség ügyi Mi nisz té rium költ ség -
ve té si fe je ze te” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe -
le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium költ ség ve té si
fe je ze te” szö veg, 7.  § (9) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi
mi nisz tert” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs 
mi nisz tert” szö veg, 8.  § (4) be kez dé sé ben a „kap a bel ügy -
mi nisz ter, a hon vé del mi mi nisz ter, az igaz ság ügyi mi nisz -
ter, a pénz ügy mi nisz ter és a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter, hogy az irá nyí tá sa, illetve 
fel ügye le te” szö veg rész he lyé be a „kap nak az érin tett mi -
nisz te rek, hogy az irá nyí tá suk, illetve fel ügye le tük” szö -
veg, a „meg ha tá roz za” szö veg rész he lyé be a „meg ha tá roz -
zák” szö veg,

c) a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi
XLIII. tör vény 11.  § (2) be kez dé sé ben a „hon vé del mi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 41.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter”
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szö veg, az „egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a köz jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 1999. évi XLIV. tör vény 67.  § (2) be kez dé -
sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) az Euró pai Unió bûn ül dö zé si in for má ci ós rend szer e
és a Nem zet kö zi Bûn ügyi Rend õr ség Szer ve ze te ke re té -
ben meg va ló su ló együtt mû kö dés rõl és in for má ció cse ré rõl
 szóló 1999. évi LIV. tör vény 17.  §-ában a „bel ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az
„az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

f) a köz te rü let-fel ügye let rõl  szóló 1999. évi LXIII. tör -
vény 13.  § (1) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö -
veg rész he lyé be a „Kor mány ál tal ki je lölt szerv” szö veg,
29.  § a) és b) pont já ban a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „köz te rü let-fel ügye let sza bá lyo zá sá ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 29.  § a) pont já ban az „egész ség ügyi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

g) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve -
ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény 13.  §-át meg elõ zõ al cím ben, 13.  § (1)–(2) be kez dé sé -
ben, 17.  § f) pont já ban, 23.  § (2) be kez dé sé ben, 25.  §-át
meg elõ zõ fe je zet cím ben, 28.  § (2) be kez dés b) pont já ban,
52.  §-ában a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ka -
taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
14.  § c) pont já ban az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
26.  § c) pont já ban a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he -
lyé be a „ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

h) a szer ve zett bû nö zés, valamint az az zal össze füg gõ
egyes je len sé gek el le ni fel lé pés sza bá lya i ról és az eh hez
kap cso ló dó tör vénymódosításokról  szóló 1999. évi
LXXV. tör vény 62.  § (2) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

i) a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény
70.  § (13) be kez dé sé ben, 101.  § (1) be kez dé sé ben, 105.  §
(2) be kez dé sé ben, 112.  § (5) be kez dé sé ben az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be az „igaz ság ügyért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg, 90.  § (2) be kez dé sé ben az „in for -
ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter tõl” szö veg rész he lyé be az
„elekt ro ni kus hír köz lé sért fe le lõs mi nisz ter tõl” szö veg,
100.  § (5) be kez dé sé ben az „irá nyí tá sa alatt mû kö dõ” szö -
veg rész he lyé be az „ál tal ve ze tett” szö veg, 101.  § (1) be -
kez dé sé ben a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré vel”
szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg, 105.  § (2) be kez dé sé ben a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség 
mi nisz te ré nek” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs
mi nisz ter nek” szö veg, 112.  § (4) be kez dé sé ben a „nem ze ti

kul tu rá lis örök ség mi nisz te re” szö veg rész he lyé be a „kul -
tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Bol gár Köz tár -
sa ság Kor mány a kö zött a jog el le ne sen tar tóz ko dó sze mé -
lyek nek az ál lam ha tá ron tör té nõ vissza fo ga dá sá ról  szóló,
Bu da pes ten, 1998. no vem ber hó nap 11. nap ján alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1999. évi LXXVII. tör -
vény 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

k) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Né met or szá gi
Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor mány a kö zött sze mé lyek nek
az ál lam ha tá ron tör té nõ át adá sá ról-át vé te lé rõl  szóló, Bu -
da pes ten, 1997. de cem ber 1-jén alá írt Egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1999. évi LXXVIII. tör vény 3.  § (2) be kez dé -
sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

l) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és az Olasz Köz tár -
sa ság Kor mány a kö zött sze mé lyek nek az ál lam ha tá ron
tör té nõ vissza fo ga dá sá ról  szóló, Bu da pes ten, 1997. má jus
20. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1999. évi 
LXXIX. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és
me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

m) a  Magyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö -
zött az Ipoly, a Sajó és a Rony va ha tár fo lyók víz gaz dál ko -
dá si sza bá lyo zá sa kö vet kez té ben az ál lam ha tár meg vál -
toz ta tá sá ról  szóló, Po zsony ban, 1997. áp ri lis 21-én alá írt
Szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1999. évi LXXX. törvény
3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a
„föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „tér ké pé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

n) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vén Köz -
tár sa ság Kor mány a kö zött a jog el le ne sen tar tóz ko dó sze -
mé lyek nek a kö zös ál lam ha tá ron tör té nõ vissza fo ga dá sá -
ról  szóló, Ljubl ja ná ban, 1999. feb ru ár 5-én alá írt Egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1999. évi LXXXI. tör vény 3.  §
(2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

o) a Szel lem i Tu laj don Vi lág szer ve ze té ben lét re jött
Véd jegy jo gi Szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1999. évi
LXXXII. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

p) a véd je gyek nem zet kö zi lajst ro mo zá sá ról  szóló
Mad ri di Meg ál la po dás hoz kap cso ló dó 1989. évi Jegy zõ -
könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1999. évi LXXXIII. tör vény
4.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

q) a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999. évi 
LXXXIV. tör vény 32.  § (4) be kez dé sé ben, 42.  § fel ve ze tõ
szö ve gé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„köz le ke dés ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 19.  §
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(3) be kez dé sé ben a „Kül ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he -
lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té rium” szö veg, 42.  § b) és d) pont já ban a „pénz ügy -
mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si in for -
ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel és az adó po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter rel” szö veg,

r) a bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi -
zo nyít vány ról  szóló 1999. évi LXXXV. tör vény
47.  §-ában, 55.  § a) pont já ban, 63.  § fel ve ze tõ szö ve gé ben
a „bel ügy mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be a „sze mé lyi -
adat- és lak cím nyil ván tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
7.  § c) pont já ban, 10.  § (1) be kez dés m) pont já ban, 11.  §
(3) be kez dé sé ben, 17.  § (1) be kez dés b) pont já ban, 19.  §
d) pont já ban az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 63.  § c) és
d) pont já ban az „igaz ság ügym inisz ter rel” szö veg rész he -
lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, az
„a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó -
politikáért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

s) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és az Oszt rák Köz -
tár sa ság Kor mány a kö zött a Szent gott hárd vá ros kör nyé ki
ma gyar–oszt rák ipar i park vas úti át me nõ for gal má ról
 szóló, Bécs ben, 1998. no vem ber 24-én alá írt Egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1999. évi CIII. tör vény 3.  § (2) be kez -
dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár -
ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a „köz le ke dé si, hír -
köz lé si és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le -
ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az „a pénz ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

t) az Or szá gos Íté lõ táb la szék he lyé nek és ille té kességi
te rü le té nek meg ál la pí tá sá ról, valamint az igaz ság szol gál -
ta tás mû kö dé sét érin tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 1999. évi CX. tör vény 164.  § (5) be kez dé sé ben az
„igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

u) a  Magyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö -
zött a ka taszt ró fák vagy sú lyos sze ren csét len sé gek ese tén
tör té nõ köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló Egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 1999. évi CXII. tör vény 3.  § (2) be kez -
dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ka -
taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

v) az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy -
ve res erõ ik jog ál lá sá ról  szóló Meg ál la po dás hoz tör té nõ
csat la ko zás ról, a Meg álla po dás ki hir de té sé rõl, valamint a
Meg ál la po dás hoz kap cso ló dó egyes jog sza bá lyok mó do -
sí tá sá ról  szóló 1999. évi CXVII. tör vény 14.  §-ában az
„a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a „hon vé del mi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

w) a gaz da sá gi ka ma rák ról  szóló 1999. évi CXXI. tör -
vény 9/A.  § (2) be kez dé sé ben az „a Föld mû ve lés ügyi és
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az
„az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

x) a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló
1999. évi CXXIV. tör vény 6/B.  § (1) be kez dé sé ben a
„pénz ügy mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be az „a fel ügye -
le tét el lá tó mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg,
11/A.  § (2) be kez dé sé ben, 12/A.  §-ában a „pénz ügy mi -
nisz ter” szö veg ré szek he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 6/B.  § 
(2) be kez dé sé ben a „pénz ügy mi nisz tert” szö veg rész he -
lyé be a „mi nisz tert” szö veg, 9/C.  § (2) be kez dés d) pont já -
ban a „pénz ügy mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be a
„minisz ternek” szö veg, 6/B.  §-át meg elõ zõ al cím ben a
„mi nisz té ri u mok kal” szö veg rész he lyé be a „mi nisz te rek -
kel” szö veg
lép.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló 2000. évi

II. tör vény 3.  § (7) be kez dés b) pont já ban az „egész ség ügyi 
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

b) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és Uk raj na Kor -
mány a kö zött a ka taszt ró fák és sú lyos bal ese tek meg elõ zé -
se és azok kö vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sa ér de ké ben
tör té nõ együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról
 szóló, Bu da pes ten, 1998. ok tó ber hó 27. nap ján alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2000. évi IX. tör vény 3.  §
(2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
a „ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az „egész ség -
ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg, a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Mol do vai
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a  Magyar Köz tár sa ság,
illetve a Mol do vai Köz tár sa ság te rü le tén jog el le ne sen tar -
tóz ko dó sze mé lyek át adá sá ról és át vé te lé rõl  szóló, Bu da -
pes ten, 1997. jú ni us 4-én alá írt Meg álla po dás ki hir de té sé -
rõl  szóló 2000. évi XXIV. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben
az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen -
ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény
1.  § (1) be kez dés o) pont já ban, 20.  § (6) be kez dé sé ben,
34.  § (4) be kez dés j) pont já ban a „kör nye zet vé del mi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg, 4.  § (1) be kez dé sé ben az „egész ség -
ügyi, a kör nye zet vé del mi, valamint a bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, a 
kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter és a ka taszt ró fák el -
le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 5.  § (3) be kez -
dé sé ben, 7.  § (1) be kez dé sé ben, 7.  § (8) be kez dé sé ben, 8.  § 
(1) be kez dé sé ben, 9.  § (1) be kez dé sé ben, 10.  §-ában, 14.  §
(2) be kez dés f) pont já ban, 17.  § (2) be kez dés d) és e) pont -
já ban, 22.  § (5) be kez dé sé ben, 23.  § (6) be kez dé sé ben,
34.  § (4) be kez dés a) pont já ban, 34.  § (4) be kez dés b) pont -
já ban, 34.  § (5) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi mi nisz ter” 
szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 19.  § (3) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del mi és az

2006/154. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12269



egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet -
vé de le mért fe le lõs mi nisz ter és az egész ség ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 20.  § (6) be kez dé sé ben a „Kör nye zet -
vé del mi Mi nisz té rium” szö veg ré szek he lyé be a „kör nye -
zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 25.  § (4) be kez -
dé sé ben a „kör nye zet vé del mi, a gaz da sá gi, a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si, a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz -
ügyi, az ok ta tá si, a bel ügy, a pénz ügy, a hon vé del mi, az
egész ség ügyi, szo ciá lis és csa lád ügyi, valamint a fog lal -
koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz te rek” szö veg rész
he lyé be a „Kor mány ren de le té ben meg ha tá ro zott mi nisz -
te rek” szö veg, 33.  § (3) be kez dé sé ben az „Egész ség ügyi
Mi nisz té ri um nak” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért 
fe le lõs mi nisz ter ál tal irá nyí tott mi nisz té ri um nak” szö veg,
34.  § (4) be kez dés b) pont já ban a „kör nye zet vé del mi mi -
nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe -
le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 34.  § (4) be kez dés c) pont já ban
az „egész ség ügyi, a kör nye zet vé del mi és a bel ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter és a ka -
taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
34.  § (4) be kez dés d) pont já ban az „egész ség ügyi, szo ciá -
lis és csa lád ügyi, valamint a fog lal koz ta tás po li ti kai és
mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter és a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg, 34.  § (4) be kez dés e) pont já ban az
„egész ség ügyi, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si, a
kör nye zet vé del mi, valamint a gaz da sá gi mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, az
ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, a kör nye zet vé de le mért
fe le lõs mi nisz ter és az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 34.  § (4) be kez dés f) pont já ban az „egész ség ügyi,
valamint a kör nye zet vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, valamint a kör -
nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 34.  § (4) be -
kez dés g) pont já ban a „kör nye zet vé del mi és víz ügyi,
valamint az egész ség ügyi, szo ciá lis és csa lád ügyi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter, valamint az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 34.  § (4) be kez dés g) pont já ban a „fog lal koz ta tás -
po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a
„fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 34.  §
(4) be kez dés h) pont já ban az „egész ség ügyi, a föld mû ve -
lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter, valamint a kör nye -
zet vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter, az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter, valamint a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 34.  § (4) be kez dés k) pont já ban a „hon vé del mi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 34.  § (4) be kez dés l) pont já ban az „a gaz -
da sá gi mi nisz ter a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé -
be az „az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 34.  § (4) be kez dés m) pont já -
ban a „köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

e) a köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el nök, az Or szág -
gyû lés el nö ke, az Alkot mány bíró ság el nö ke és a Leg fel -
sõbb Bí ró ság el nö ke tisz te let díj ár ól és jut ta tá sa i ról  szóló
2000. évi XXXIX. tör vény 8.  § (4) be kez dé sé ben a „Kül -
ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
2.  § (2) be kez dés b) pont já ban a „köz le ke dé si, hír köz lé si
és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért 
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 2.  § (2) be kez dés c), g) és
h) pont já ban az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he -
lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg, 2.  § (2) be kez dés c), g), h) és i) pont já ban a „gaz da sá gi 
mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „gaz da ság po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 2.  § (2) be kez dés e), f) pont já -
ban a „gaz da sá gi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „kül -
gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 88.  § (3) be kez -
dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé -
sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 2.  § (2) be kez dés d) pont -
já ban a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 2.  § (2) be kez dés d) pont -
já ban, 6.  §-ában, 88.  § (4) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 2.  § (2) be kez dés e) pont já ban a „kül -
ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 2.  § (2) be kez dés e), g) és
h) pont já ban az „a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az or szá gos szin tû fej -
lesz tés, fej lesz té si ter ve zés és prog ra mo zás irá nyí tá sá ért
fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 2.  § (2) be kez dés g) pont já -
ban, 88.  § (6) be kez dés a) pont já ban a „bel ügy mi nisz ter -
rel” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg, 2.  § (2) be kez dés i) pont já ban, 88.  §
(8) be kez dé sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 2.  §
(2) be kez dés i) és n) pont já ban, 88.  § (2) be kez dés q) pont -
já ban a „bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „ka -
taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg, 2.  § (2) be kez dés j) pont já ban az „az ok ta tá si mi nisz -
ter rel” szö veg rész he lyé be az „a szak kép zé sért és fel nõtt -
kép zé sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 2.  § (2) be kez dés k)
és l) pont já ban, 88.  § (2) be kez dés r) pont já ban, 88.  §
(7) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi mi nisz ter rel” szö veg -
rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg, 2.  § (2) be kez dés l) pont já ban, 88.  § (7) be kez dé sé ben
a „szo ciá lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 2.  §
(2) be kez dés m) pont já ban, 88.  § (5) be kez dé sé ben a „kör -
nye zet vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kör nye -
zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter, illetve a ter mé szet vé de le -
mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 88.  § (6) be kez dés fel ve ze -
tõ szö ve gé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
5.  §-ában a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren -
dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és a ha tár ren dé sze tért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 53.  § (2) be kez dé sé ben, 56.  § (6) be kez -

12270 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/154. szám



dé sé ben, 85.  § (3) be kez dé sé ben a „Köz le ke dé si, Hír köz -
lé si és Víz ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg, 58/A.  §
(2)–(3) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 58/A.  §
(3) be kez dé sé ben a „Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té -
rium” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, a „Fog lal -
koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész 
he lyé be a „fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 80.  § (2) be kez dé sé ben az „a föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az or -
szá gos szin tû fej lesz tés, fej lesz té si ter ve zés és prog ra mo -
zás irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 80.  § (2) be kez -
dé sé ben a „gaz da sá gi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 82.  §
(2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 88.  § 
(2) be kez dés s) pont já ban az „in for ma ti kai és hír köz lé si
mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „elekt ro ni kus hír köz -
lé sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 88.  § (2) be kez dés t) és
u) pont já ban az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he -
lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,
4.  § (2) be kez dé sé ben az „irá nyí tott” szö veg rész he lyé be a
„ve ze tett” szö veg,

g) a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 59.  § (3) be kez dés a) pont já ban az „a föld mû ve lés -
ügyi fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „az ál lat egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 59.  § (3) be kez dés c) pont já ban az „az ás vány va -
gyon-gaz dál ko dá si fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „a bá nyá sza tért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

h) a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si
Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si
Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény 
16.  § (1) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe -
le lõs mi nisz ter, a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 16.  § (2) be kez dé sé ben, 58.  § (3) be kez dé sé ben a
„kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
58.  § (4) be kez dé sé ben a „te rü let fej lesz té sért és te rü let ren -
de zé sért fe le lõs, valamint a kör nye zet vé del mi és a víz ügyi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „te rü let fej lesz té sért és te -
rü let ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter, valamint a víz gaz dál ko -
dá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) a Dél ke let-Eu ró pai Együtt mû kö dé si Kez de mé nye zés 
(SECI) ke re té ben lét re jött, az or szág ha tá ro kat át lé põ bû -
nö zés meg elõ zé sé ben és le küz dé sé ben való együtt mû kö -
dés rõl  szóló, Bu ka rest ben, 1999. má jus 26-án alá írt Meg -
álla po dás ki hir de té sé rõl és az Euró pai Unió bûn ül dö zé si
in for má ci ós rend szer e és a Nem zet kö zi Bûn ügyi Rend õr -
ség Szer ve ze te ke re té ben meg va ló su ló együtt mû kö dés rõl
és in for má ció cse ré rõl  szóló 1999. évi LIV. tör vény,
valamint az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló
1995. évi LXV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi

CXV. tör vény 7.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a „kül ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) az egész ség ügyi köz ve tí tõi el já rás ról  szóló 2000. évi
CXVI. tör vény 15.  § (3) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

k) a zá log jog gal kap cso la tos tör vényi sza bá lyo zás mó -
do sí tá sá ról  szóló 2000. évi CXXXVII. tör vény 6.  § (2) be -
kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

l) a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram ról  szóló 1993. évi 
XXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi CXL. tör -
vény 7.  § fel ve ze tõ szö ve gé ben a „nem ze ti kul tu rá lis örök -
ség mi nisz te re” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 7.  § a) pont já ban az „a pénz ügy mi nisz -
ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter rel” szö veg
lép.

(7) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a ten ge ri fel ku ta tás ról és men tés rõl  szóló 1979. évi

nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi
II. tör vény 4.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dé si és víz ügyi 
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

b) a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ jár mû vek sze -
mély ze té nek mun ká já ról  szóló Euró pai Meg álla po dás
(AETR) ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi IX. tör vény 4.  §
(2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 4.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dé si és 
víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a ha jók ról tör té nõ szennye zés meg elõ zé sé rõl  szóló
1973. évi nem zet kö zi egyez mény és az ah hoz csa tolt
1978. évi Jegy zõ könyv (,,MARPOL 1973/1978.”) ki hir -
de té sé rõl  szóló 2001. évi X. tör vény 3.  § (1) be kez dé sé ben
a „köz le ke dé si és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter, a víz gaz dál ko dá sért fe le -
lõs mi nisz ter és a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

d) a Lon don ban, 1974. no vem ber hó 1. nap ján kelt
„Élet biz ton ság a ten ge ren” tár gyú nem zet kö zi egyez mény
és az ah hoz csa tolt 1978. évi Jegy zõ könyv (,,SOLAS
1974/1978.”) ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi XI. tör vény
3.  § (1) be kez dé sé ben a „köz le ke dé si és víz ügyi mi nisz ter” 
szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

e) az Egye sült Nem ze tek sa ját és ki se gí tõ sze mély ze té -
nek biz ton sá gá ról New York ban, az Egye sült Nem ze tek
Köz gyû lé sé nek XLIX. ülés sza kán, 1994. de cem ber 9-én
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el fo ga dott Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi
XIII. tör vény 3.  § (1) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 3.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 3.  § (2) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz tert” szö -
veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz tert” szö -
veg,

f) a cse lek võ ké pes ség gel, gond nok ság gal össze füg gõ
egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XV. tör -
vény 8.  § (1) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 8.  § (2) be kez dé sé ben a „szo ciá lis és csa lád ügyi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „szo ci ál- és családpoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a sze mély- és tárgy kö rö zés rõl  szóló 2001. évi
XVIII. tör vény 25.  § c) pont já ban az „igaz ság ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 25.  § f) pont já ban a „Kül ügy mi nisz té ri um”
szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 25.  § h) pont já ban, 33.  §-ában a „Bel ügy mi nisz té -
ri um Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta” szö veg -
rész he lyé be a „Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la -
ta” szö veg, 39.  §-ában a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 39.  §
d) pont já ban az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he -
lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

h) a lo pott vagy jog el le ne sen kül föld re vitt kul tu rá lis
ja vak nem zet kö zi vissza adá sá ról  szóló, Ró má ban, 1995.
év jú ni us hó 24. nap ján alá írt UNIDROIT Egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 2001. évi XXVIII. tör vény 4.  § (2) be -
kez dé sé ben a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re” szö -
veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) a  Magyar Köz tár sa ság és a Cseh Köz tár sa ság kö zött a 
ka taszt ró fák és sú lyos bal ese tek ese tén tör té nõ együtt mû -
kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló, Bu da pes -
ten, 1999. jú ni us 17-én alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 2001. évi XXIX. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ka taszt ró fák el -
le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) a  Magyar Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár sa ság kö -
zött a köz úti és a vas úti ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl
 szóló, Bu da pes ten, 2000. ok tó ber 12-én alá írt Egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi XXX. tör vény 3.  § (2) be -
kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 3.  § (2) be -
kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 3.  § (2) be -
kez dé sé ben a „föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

k) az egész ség ügyi szak el lá tá si kö te le zett ség rõl, to váb -
bá egyes egész ség ügyet érin tõ tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2001. évi XXXIV. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben az
„Egész ség ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az
„egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -

nisz té rium” szö veg, 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg, 3.  § (2) be kez dé sé ben, 13.  §
(4) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

l) az elekt ro ni kus alá írás ról  szóló 2001. évi XXXV. tör -
vény 4.  § (4) be kez dé sé ben az „in for ma ti kai és hír köz lé si
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „in for ma ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 27.  § (2) be kez dés c) pont já ban az
„a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 27.  § (2) be kez dés
d) pont já ban az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz -
ter rel” szö veg rész he lyé be az „a köz igaz ga tá si in for ma ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 27.  § (2) be kez dés
d) pont já ban az „a bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be 
az „a köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért fe le lõs
mi nisz ter rel” szö veg, 27.  § (2) be kez dés d) pont já ban az
„igaz ság ügym inisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 27.  § (2) be kez dés
d) pont já ban a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré vel”
szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg, 27.  § (3) be kez dé sé ben az „in for ma ti kai és hír köz lé si
mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „in for ma ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter rel” szö veg, 27.  § (4) be kez dé sé ben az „a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be az „a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

m) a tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló 2001. évi
XXXVII. tör vény 2.  § (5) és (6) be kez dé sé ben, 3.  § (1),
(3)–(5) és (7) be kez dé sé ben, 4.  § (1) be kez dé sé ben, 4.  §
(3) be kez dés b) pont já ban, 4.  § (4) és (8) be kez dé sé ben,
5.  §-ában, 10.  § (3) be kez dé sé ben, 15.  § (2) és (5) be kez dé -
sé ben, 16.  § (5) be kez dé sé ben, 17.  § (2) be kez dé sé ben,
19.  § (2) be kez dé sé ben, 23.  § (4) be kez dé sé ben, 25.  §-át
meg elõ zõ al cím ben, 25.  § (1)–(3) és (5) be kez dé sé ben,
29.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 32.  § (3) be kez dé sé ben az
„ok ta tá si mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be az „ok ta tá sért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 2.  § (6) be kez dé sé ben az „ok ta -
tá si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs 
mi nisz ter rel” szö veg, 4.  § (1) be kez dé sé ben az „Ok ta tá si
Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium (a továb biak ban: mi -
nisz té rium)” szö veg, 5.  §-ában az „a pénz ügy mi nisz ter rel” 
szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter -
rel” szö veg, 10.  § (3) be kez dé sé ben, 19.  § (8) be kez dé sé -
ben, 30.  §-ában, 32.  § (6) be kez dé sé ben az „az Ok ta tá si
Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz té rium”
szö veg, 15.  § (4) be kez dé sé ben, 16.  § (5) be kez dé sé ben az
„ok ta tá si mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért
fe le lõs mi nisz ter nek” szö veg, 29.  § (2) be kez dé sé ben az
„a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

n) a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2001. évi XXXIX. tör vény 1.  § (2) be kez dés d) pont já ban a 
„Kül ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „külpoliti -
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káért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö -
veg, 4.  § (6) be kez dé sé ben, 18.  § (7) és (9) be kez dé sé ben
az „A bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „Az ide -
gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 13.  § (2) be kez dé sé ben, 33.  § (2) be kez dé sé ben, 55.  §
(1) be kez dé sé ben, 61.  § (4) be kez dé sé ben, 89.  § (5) be kez -
dé sé ben a „Kül ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz ter” szö veg, 18.  § (1) be kez dés d) pont já ban,
37/A.  § (3) be kez dé sé ben, 94.  § (2), (4) és (6) be kez dé sé -
ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide -
gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 18.  § (8) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter tõl” szö -
veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült -
ügyért fe le lõs mi nisz ter tõl” szö veg, 31.  § (3) és (4) be kez -
dé sé ben a „Hon vé del mi Mi nisz té rium ille té kes szer vét”
szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál -
tal ki je lölt szer vet” szö veg, 94.  § (3) be kez dé sé ben a „kül -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg,
94.  § (3) és (5) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter rel”
szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne -
kült ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 94.  § (4) be kez dé -
sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 94.  § (5) be kez -
dé sé ben az „egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

o) a kon zu li vé de lem rõl  szóló 2001. évi XLVI. tör vény
2.  § (1) be kez dé sé ben a „Kül ügy mi nisz té ri um” szö veg rész 
he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter)” szö veg, 2.  § (2) be kez dé sé ben, 7.  § (3) be -
kez dé sé ben a „Kül ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a 
„mi nisz ter” szö veg, 2.  § (2)–(3) és (4) be kez dé sé ben, 5.  §
(5) be kez dé sé ben, 14.  § (1) be kez dé sé ben, 21.  §-ában a
„kül ügy mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be a „mi nisz ter”
szö veg, 5.  § (6) be kez dé sé ben a „Kül ügy mi nisz té ri um ra”
szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té -
ri um ra” szö veg, 15.  § (2) be kez dé sé ben a „mi nisz té riu -
mok” szö veg rész he lyé be a „mi nisz te rek” szö veg, 15.  §
(2) be kez dé sé ben, 19.  § (4) be kez dé sé ben a „Kül ügy mi -
nisz té ri um kon zu li fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy sé ge”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 15.  § (3) be kez -
dé sé ben a „Kül ügy mi nisz té ri um kon zu li fel ada to kat el lá tó 
szer ve ze ti egy sé gé nek” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter -
nek” szö veg, 21.  § b) pont já ban az „a pénz ügy mi nisz ter -
rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg, 21.  § c) pont já ban az „igazságügy -
miniszterrel” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter rel” szö veg,

p) a for ma ter ve zé si min ták ol tal má ról  szóló 2001. évi
XLVIII. tör vény 68.  §-ában az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg

lép.

(8) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a gáz köz mû-va gyon nal össze füg gõ ön kor mány za ti
igé nyek ren de zé sé rõl  szóló 2001. évi LVI. tör vény 6.  § (2)

és (3) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) az Euró pai Kö zös ség és a  Magyar Köz tár sa ság kö -
zöt ti köz úti áru fu va ro zás meg ha tá ro zott fel té te le i nek ki -
ala kí tá sá ról és a kom bi nált fu va ro zás elõ se gí té sé rõl  szóló
Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi LXI. tör vény
4.  §-ában a „köz le ke dé si és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény 9.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 11.  §
(1) be kez dé sé ben, 13.  § (1) be kez dé sé ben, 29.  § (3)–(5) és
(7) be kez dé sé ben az „ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 29.  § (1) be -
kez dé sé ben az „A bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az 
„Az ál lam pol gár sá gi ügye kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
29.  § (1) be kez dé sé ben az „ok ta tá si mi nisz ter rel” szö veg -
rész he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,
29.  § (1)–(4) és (6)–(7) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter -
rel” szö veg rész he lyé be a „nem zet po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg, 29.  § (2) és (6) be kez dé sé ben a „nem ze -
ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re” szö veg rész he lyé be a
„kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi
LXIV. tör vény 5/A.  § (2) be kez dé sé ben a „nem ze ti kul tu -
rá lis örök ség mi nisz te re” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 5/A.  § (2) be kez dé sé ben, 93.  §
(2) be kez dés n) pont já ban az „épí tés ügyért és a ter mé sze t
vé del mé ért” szö veg rész he lyé be az „épí tés ügyért fe le lõs
mi nisz ter rel és a ter mé szet vé de le mért” szö veg, 8.  § (2) be -
kez dé sé ben a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re” szö -
veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 15.  § (1) be kez dé sé -
ben a „bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „te le pü -
lés fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter -
rel” szö veg, 81.  §-ában a „Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi -
nisz té ri u ma és az” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter ál tal
fel ügyelt és más” szö veg, 93.  § (2) be kez dés d) pont já ban a 
„kör nye zet vé del mi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a
„kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

e) a köz úti jár mû vek idõ sza kos vizs gá la ta egy sé ges fel -
té te le i nek el fo ga dá sá ról és ezen vizs gá lat köl csö nös el is -
me ré sé rõl  szóló, Bécs ben, 1997. no vem ber 13-án alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi LXVIII. tör -
vény 3.  §-ában a „köz le ke dé si és víz ügyi mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

f) a kör nye ze ti ügyek ben az in for má ci ó hoz való hoz zá -
fé rés rõl, a nyil vá nos ság nak a dön tés ho za tal ban tör té nõ
rész vé te lé rõl és az igaz ság szol gál ta tás hoz való jog biz to sí -
tá sá ról  szóló, Aar hus ban, 1998. jú ni us 25-én el fo ga dott
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi LXXXI. tör -
vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del mi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

g) a bün te tõ el já rás ban részt ve võk, az igaz ság szol gál -
ta tást se gí tõk Vé del mi Prog ram já ról  szóló 2001. évi
LXXXV. tör vény 12.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi -
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nisz ter hez” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter hez (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 23.  §
(1) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter nél” szö veg rész
he lyé be az „az anya köny vi ügye kért fe le lõs mi nisz ter nél”
szö veg, 34.  § (3) be kez dé sé ben, 40.  § (3) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö -
veg, 40.  § (2) be kez dé sé ben az „az igaz ság ügy mi nisz ter,
hogy” szö veg rész he lyé be az „a bün te tés-vég re haj tá sért
fe le lõs mi nisz ter és az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter,
hogy együt tes” szö veg,

h) a de vi za kor lá to zá sok meg szün te té sé rõl, valamint
egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2001. évi XCIII. tör vény 5.  § (2) be kez dé sé ben az „a pénz -
ügy mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be az „az ál lam ház tar tá -
sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 5.  § (2) be kez dé sé ben az
„a Pénz ügyi Köz löny ben” szö veg rész he lyé be az „az ál ta la 
ve ze tett mi nisz té rium hi va ta los lap já ban” szö veg,

i) a  Magyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény 2.  § (3) be kez dé sé ben a „mi nisz ter irá nyí tá sa” szö -
veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) irá nyí tá sa” szö veg, 25.  §
(2) be kez dé sé ben a „Hon vé del mi Mi nisz té rium” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö -
veg, 38/A.  § (4) be kez dé sé ben a „Fog lal koz ta tás po li ti kai
és Mun ka ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „fog -
lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 46.  §
(6) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ban” szö -
veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal
ve ze tett mi nisz té ri um ban” szö veg, 48.  § (6) be kez dé sé ben
a „Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Köz szol gá la ti Nyil ván -
tar tá sa” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti köz szol gá la ti
nyil ván tar tás” szö veg, 89.  § (1) be kez dés a) pont já ban a
„Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um ban” szö veg,
126/B.  § (1) be kez dé sé ben, 138.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 
139.  § (1) be kez dé sé ben, 140.  § (3) be kez dé sé ben, 150.  §
(3) be kez dé sé ben, 160.  § (4) be kez dé sé ben, 162.  §-ában,
164.  § (2) be kez dés b) pont já ban, 201.  § (3) és (5) be kez dé -
sé ben, 212.  § (1) és (2) be kez dé sé ben a „hon vé del mi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 150.  §
(3) be kez dé sé ben, 160.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 198.  §
(2) be kez dé sé ben, 201.  § (5) be kez dé sé ben, 212.  § (2) be -
kez dé sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter hez” szö veg rész he -
lyé be a „mi nisz ter hez” szö veg, 232.  § (1), (2) és (4) be kez -
dé sé ben a „Hon vé del mi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé -
be a „mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg, 257.  §
(1) be kez dé sé ben a „Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban” szö -
veg rész he lyé be a „mi nisz ter ál tal” szö veg,

j) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és az Al bán Köz -
tár sa ság Kor mány a kö zött a jog el le ne sen tar tóz ko dó sze -
mé lyek nek az ál lam ha tá ron tör té nõ vissza fo ga dá sá ról
 szóló, Ti ra ná ban, 2001. már ci us 20-án alá írt Egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi XCVIII. tör vény 3.  § (2) be -
kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az

„az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

k) az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok,
valamint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol -
gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör -
vény 15/A.  § (2) be kez dé sé ben az „in for ma ti kai és hír köz -
lé si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „in for ma ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 17.  §-ában az „in for ma ti kai
és hír köz lé si mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be az „in for -
ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 17.  § (2) és (3) be kez -
dé sé ben a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter rel” szö veg, 17.  § (3) be kez dé sé ben a „gaz da -
sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a
„ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

l) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
5.  § fel ve ze tõ szö ve gé ben az „a gaz da sá gi mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 5.  § b), e) és f) pont já ban, 125.  § (2) be kez dé -
sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az
„az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 5.  §
c) pont já ban, 26.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter -
rel” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za to kért fe le -
lõs mi nisz ter rel” szö veg, 5.  § c) pont já ban, 26.  § (2) be kez -
dé sé ben a „köz le ke dé si és víz ügyi mi nisz ter rel” szö veg -
rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 
5.  § d) pont já ban, 6.  § (2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi -
nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter rel” szö veg, 5.  § g) pont já ban, 72.  § e) pont já -
ban a „köz le ke dé si és víz ügyi mi nisz ter rel” szö veg rész he -
lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter rel és a víz gaz dál -
ko dá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 5.  § g) pont já ban,
72.  § e) pont já ban a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „te rü let fej lesz té sért és te -
rü let ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

m) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
328.  §-ában a „pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi -
nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 368.  § (6) be -
kez dés b) pont já ban a „Pénz ügy mi nisz té rium” szö veg rész
he lyé be a „mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium (a továb -
biak ban: mi nisz té rium)” szö veg, 370.  § (11) be kez dés
b) pont já ban a „Pénz ügy mi nisz té ri u mot” szö veg rész he -
lyé be a „mi nisz té ri u mot” szö veg, 370.  § (12) be kez dé sé -
ben, 374.  § j) pont 2. al pont já ban a „Pénz ügy mi nisz té -
rium” szö veg rész he lyé be a „mi nisz té rium” szö veg, 376.  § 
(10) és (23) be kez dé sé ben, 386.  §-ában, 451.  § (2) be kez -
dé sé ben a „pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz ter” szö veg, 376.  § (23) be kez dé sé ben a „pénz ügy mi -
nisz ter nek” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter nek” szö veg,
11. szá mú mel lék let „Sze mé lyi fel té te lek” al cím alat ti
5. pont já ban a „Pénz ügy mi nisz té ri um ban” szö veg rész he -
lyé be a „mi nisz té ri um ban” szö veg
lép.

(9) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te ke re té ben New

York ban, 1954. szep tem ber 28-án lét re jött, a Hon ta lan
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Sze mé lyek Jog ál lá sá ról  szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 2002. évi II. tör vény 4.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam pol gár sá gi
ügye kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) az Euró pa Ta nács ke re té ben, 1997. no vem ber 6-án
kelt, az ál lam pol gár ság ról  szóló Euró pai Egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 2002. évi III. tör vény 4.  § (2) be kez dé sé -
ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál -
lam pol gár sá gi ügye kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a köz úti jár mû vek, valamint az azok ba sze rel he tõ
és/vagy azo kon hasz nál ha tó tar to zé kok és al kat ré szek mû -
sza ki világ-elõ írásainak ki dol go zá sá ról  szóló, Genf ben,
1998. jú ni us 25-én alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
2002. évi IV. tör vény 3.  §-ában az „a gaz da sá gi mi nisz ter -
rel” szö veg rész he lyé be az „az ipar ügye kért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg, a „köz le ke dé si és víz ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

d) a  Magyar Köz tár sa ság és a Lit ván Köz tár sa ság kö -
zött a ka taszt ró fák és sú lyos bal ese tek ese tén tör té nõ
együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló,
Vil ni us ban, 2001. má jus 4-én alá írt Meg álla po dás ki hir de -
té sé rõl  szóló 2002. évi V. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ka taszt ró fák el -
le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az „a pénz -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az „egész ség ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a rob ban tá sos ter ro riz mus vissza szo rí tá sá ról, New
York ban, az Egye sült Nem ze tek Köz gyû lé sé nek 52. ülés -
sza kán, 1997. de cem ber 15-én el fo ga dott nem zet kö zi
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2002. évi XXV. tör vény
3.  § (1) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 3.  §
(2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a
„kül ügy mi nisz tert” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz tert” szö veg,

f) a  Magyar Köz tár sa ság és a Len gyel Köz tár sa ság kö -
zött, a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé re és az adóz ta tás ki ját -
szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ra a jö ve de lem- és a va gyon -
adók te rü le tén, Bu da pes ten, 1992. szep tem ber 23-án alá írt, 
az 1996. évi XCV. tör vénnyel ki hir de tett Egyez mény hez
kap cso ló dó, Var só ban, 2000. jú ni us 27-én alá írt Jegy zõ -
könyv ki hir de té sé rõl  szóló 2002. évi XXVII. tör vény 3.  §
(2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Lett Köz tár sa -
ság Kor mány a kö zött, sze mé lyek vissza fo ga dá sá ról  szóló,
Bu da pes ten, 2001. ok tó ber 17. nap ján alá írt Egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 2002. évi XXVIII. tör vény 3.  § (2) be -
kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

h) a ten ge ren való össze üt kö zé sek meg elõ zé sé re vo nat -
ko zó nem zet kö zi sza bá lyok ról  szóló 1972. évi egyez mény
egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gé nek ki hir de té sé rõl
 szóló 2002. évi XXXIV. tör vény 3.  § (1)–(2) be kez dé sé -
ben a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) az euró pai sza ba dal mak meg adá sá ról  szóló 1973. ok -
tó ber 5-i Mün che ni Egyez mény (Euró pai Sza ba dal mi
Egyez mény) ki hir de té sé rõl  szóló 2002. évi L. tör vény 4.  §
(1) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) az új nö vény faj ták ol tal má ra lé te sült Nem zet kö zi
Egyez mény Genf ben, 1991. már ci us 19-én fe lül vizs gált
szö ve gé nek ki hir de té sé rõl  szóló 2002. évi LI. tör vény
4.  §-ában az „a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter és a nö vény vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

k) a bûn ül dö zõ szer vek nem zet kö zi együtt mû kö dé sé rõl 
 szóló 2002. évi LIV. tör vény 4.  § (5) be kez dé sé ben,
51.  §-ában a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren -
dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 39.  § (2) be kez dé sé -
ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 51.  §-ában az
„a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

l) a köz ve tí tõi te vé keny ség rõl  szóló 2002. évi LV. tör -
vény 4.  § (1) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: Mi nisz té rium)” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz -
ter)” szö veg, 4.  § (2) be kez dé sé ben, 6.  § (3)–(4) be kez dé -
sé ben, 8.  § (3)–(4) be kez dé sé ben, 9.  § (1) be kez dé sé ben,
10.  § (4) be kez dé sé ben, 12.  § (2) be kez dé sé ben,
15–16.  §-ában, 17.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 21.  §-ában,
22.  § (1) be kez dé sé ben a „Mi nisz té rium” szö veg rész he -
lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 8.  § (1) be kez dé sé ben a „Mi -
nisz té ri um hoz” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter hez” szö -
veg, 8.  § (5) be kez dé sé ben, 11.  § (1) be kez dés c) pont já -
ban, 11.  § (2) be kez dés d) pont já ban, 20.  § (2)–(4) be kez -
dé sé ben, 21.  §-ában, 22.  § (1)–(2) be kez dé sé ben,
40.  §-ában az „az igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be az „a mi nisz ter” szö veg, 10.  § (2) be kez dé sé ben,
13.  §-ában, 21.  §-ában a „Mi nisz té ri um nak” szö veg rész
he lyé be a „mi nisz ter nek” szö veg, 18.  § (1) be kez dé sé ben a 
„Mi nisz té rium ré szé rõl a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za tá ban meg ha tá ro zott al kal ma zott ja” szö veg rész he lyé be
a „mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû -
kö dé si Sza bály za tá ban meg ha tá ro zott sze mély” szö veg,
20.  § (1) be kez dé sé ben az „az igaz ság ügym inisz ter nek”
szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter nek” szö veg,

m) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és Ro má nia Kor -
mány a kö zött ál lam pol gá ra ik és más sze mé lyek vissza fo -
ga dá sá ról  szóló, Bu ka rest ben, 2001. de cem ber 10. nap ján
alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2002. évi LX. tör -
vény 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö -
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veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

n) a  Magyar Köz tár sa ság 2003. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2002. évi LXII. tör vény 104.  § (2) be kez dé sé ben a
„kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
104.  § (3) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

o) az 1993. au gusz tus 4-e és 1995. de cem ber 31-e kö -
zött ön kor mány za ti hoz zá já ru lás ból lé te sí tett gáz köz -
mû-va gyon nal kap cso la tos ön kor mány za ti igé nyek ren de -
zé sé rõl  szóló 2002. évi LXIII. tör vény 7.  § (4) be kez dé sé -
ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg

lép.

(10) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) az el múlt rend szer tit kos szol gá la ti te vé keny sé gé nek
fel tá rá sá ról és az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti
Le vél tá ra lét re ho zá sá ról  szóló 2003. évi III. tör vény 7.  §
(1) be kez dé sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a
„bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg, 12.  § (1) be kez dé sé ben a „nem ze ti 
kul tu rá lis örök ség mi nisz te re” szö veg rész he lyé be a „kul -
tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) az Euró pa Ta nács ke re té ben Stras bo urg ban, 1995.
ja nu ár 31-én, az il le gá lis ten ge ri ke res ke de lem rõl  szóló, az 
Egye sült Nem ze tek ke re té ben, a ká bí tó sze rek és pszi cho -
tróp anya gok til tott for gal ma zá sa el le ni Egyez mény 17.
Cik ké ben fog lal tak tel je sí té se ér de ké ben lét re jött Meg álla -
po dás ki hir de té sé rõl  szóló 2003. évi V. tör vény 4.  § (2) be -
kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a  Magyar Köz tár sa ság és az Orosz or szá gi Fö de rá ció
kö zött, Bu da pes ten, 2001. ja nu ár 12-én alá írt Kon zu li
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2003. évi X. tör vény 3.  §
(2) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be 
a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról
 szóló 2003. évi XV. tör vény 3/A.  § (3) be kez dé sé ben a
„pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „pénz-, tõ ke- és
biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 11.  § (4) be kez dé sé ben a
„Pénz ügy mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter”
szö veg, 12.  §-ában, 16.  § (3) be kez dé sé ben a „pénz ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 15.  §
(3) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szer bia és
Mon te neg ró Kor mány a kö zött a két ál lam te rü le tén jog el -
le ne sen tar tóz ko dó sze mé lyek át adá sá ról és vissza fo ga dá -
sá ról  szóló, Belg rád ban, 2001. no vem ber 7-én alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2003. évi XXII. tör vény
3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész

he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná -
la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len -
õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIV. tör vény 39.  § (1) be kez dé -
sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a „bel ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 39.  § (3) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Köz tár sa ság és a Ju go szláv Szö vet sé gi
Köz tár sa ság kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl a jö ve -
de lem- és a va gyon adók te rü le tén Bu da pes ten, 2001. jú -
nius 20-án alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2003. évi 
XXV. tör vény 3.  § (4) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

h) az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi
fu va ro zá sá ra vo nat ko zó, Genf ben, 1975. no vem ber 14-én
kelt vám egyez mény és mó do sí tá sai egy sé ges szer ke zet ben 
tör té nõ ki hir de té sé rõl  szóló 2003. évi XXXIV. tör vény
4.  § (2)–(3) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 4.  § (2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

i) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Hor vát Köz -
tár sa ság Kor mány a kö zött az ál la ma ik te rü le tén jog el le ne -
sen tar tóz ko dó sze mé lyek vissza fo ga dá sá ról  szóló, Zág -
ráb ban, 2001. no vem ber 15. nap ján alá írt Egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 2003. évi XXXV. tör vény 3.  § (2) be -
kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

j) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény 4.  §
(1) be kez dés y) pont já ban az „a mi nisz ter nél” szö veg rész
he lyé be az „az ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nél
(a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 4.  § (3) be kez dé sé -
ben a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter)” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg,
az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 56.  § (1) be -
kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé -
be az „az a)–c) pon tok vo nat ko zá sá ban az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter rel, a d)–e) pon tok vo nat ko zá sá ban az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

k) a Wes se lé nyi Mik lós Ár- és Bel víz vé del mi Kár ta la -
ní tá si Alap ról  szóló 2003. évi LVIII. tör vény 8.  §-ában,
10.  § (5) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 10.  § (6) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „víz gaz dál ko dá -
sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a „bel ügy mi nisz ter” szö -
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veg rész he lyé be a „ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs 
mi nisz ter” szö veg,

l) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény 44.  § (3) be kez dé sé ben a „pénz ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „pénz-, tõ ke- és biz to sí tá -
si piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban:
mi nisz ter)” szö veg, 52.  § (5) be kez dé sé ben, 69.  § (3) be -
kez dé sé ben, 71.  § (3) be kez dé sé ben, 86.  § (5) be kez dé sé -
ben, 99.  § (1) be kez dé sé ben, 110.  §-ában, 119.  § (3) be kez -
dé sé ben, 128.  §-ában, 166.  § (11) be kez dé sé ben, 171.  §
(2) be kez dé sé ben, 180.  § (2) be kez dé sé ben, 205.  §-ában,
206.  § (6) be kez dé sé ben, 207.  § (9) be kez dé sé ben, 223.  §
(1) be kez dé sé ben, 231.  § (3) be kez dé sé ben, 235.  §-ában a
„pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö -
veg, 150.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „Pénz ügy mi nisz té -
ri um ban” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té ri um ban” szö veg, 157.  § (7) be kez dés b) pont já -
ban a „Pénz ügy mi nisz té ri u mot” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz tert” szö veg, 157.  § (8) be kez dé sé ben, 159.  § (1) be -
kez dés c) pont já ban, 163.  § (4) be kez dé sé ben a „Pénz ügy -
mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg,
183.  § (3) be kez dé sé ben a „fel ügye le ti adat szol gál ta tás ról
 szóló pénz ügy mi nisz te ri ren de let” szö veg rész he lyé be a
„fel ügye le ti adat szol gál ta tás ról  szóló, a mi nisz ter ál tal ki -
adott ren de let” szö veg, 206.  § (1) be kez dé sé ben a „pénz -
ügy mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter nek”
szö veg, 1. szá mú mel lék let D) rész 3. pont c) al pont já ban
az „a ki adott pénz ügy mi nisz te ri” szö veg rész he lyé be az
„a mi nisz ter ál tal ki adott” szö veg, 7. szá mú mel lék let
22. pont já ban a „Hon vé del mi Mi nisz té rium” szö veg rész
he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

m) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi LXI. tör vény 90.  § (2) be -
kez dés g) pont já ban a „65.  §-ában meg ál la pí tott Kt. 95.  §
(1) be kez dé sé nek o) pont ja ha tály ba lé pé sé rõl a kor mány
ren de le te in téz ke dik. A” szö veg rész he lyé be a „ha tály ba -
lé pé sét köve tõen a” szö veg, az „Ok ta tá si Mi nisz té rium”
szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

n) a biz ton sá gos kon té ne rek rõl  szóló 1972. évi nem zet -
kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2003. évi LXIV. tör -
vény 3.  § (1)–(2) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi és köz le ke dé -
si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

o) a me rü lés vo na lak ról  szóló 1966. évi nem zet kö zi
egyez mény és az egyez mény re vo nat ko zó 1988. évi Jegy -
zõ könyv egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gé nek ki hir de -
té sé rõl  szóló 2003. évi LXV. tör vény 3.  § (1)–(2) be kez dé -
sé ben a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

p) a plasz ti kus rob ba nó anya gok meg je lö lé sé rõl, azok
fel de rí té se cél já ból Mont re ál ban, 1991. már ci us 1. nap ján
lét re ho zott Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2003. évi
LXVI. tör vény 4.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, az „a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész

he lyé be az „az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a
„hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az „igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat 
irá nyí tó mi nisz ter” szö veg,

q) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Gö rög Köz -
tár sa ság Kor mány a kö zött a ter mé sze ti és ci vi li zá ci ós ka -
taszt ró fák és sú lyos bal ese tek meg elõ zé se és azok kö vet -
kez mé nye i nek fel szá mo lá sa ér de ké ben tör té nõ együtt mû -
kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló, Bu da pes -
ten, 2000. szep tem ber 13-án alá írt Egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 2003. évi LXVII. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé -
ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ka taszt ró -
fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

r) a  Magyar Köz tár sa ság és a Lit ván Köz tár sa ság kö -
zött a be ru há zá sok ösz tön zé sé rõl és köl csö nös vé del mé rõl
Bu da pes ten, 1999. má jus 25-én alá írt Meg álla po dás ki hir -
de té sé rõl  szóló 2003. évi LXXI. tör vény 3.  § (2) be kez dé -
sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

s) a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve zet rõl  szóló
1948. évi egyez mény nek az 1993. évi mó do sí tá sok kal
egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gé nek ki hir de té sé rõl
 szóló 2003. évi LXXIX. tör vény 4.  §-ában a „kül ügy mi -
nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg, a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

t) a jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló 2003. évi LXXX. tör -
vény 4.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 38.  § (2) be kez dé sé -
ben az „az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri u mot (a továb biak ban:
mi nisz té rium)” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz tert” szö -
veg, 67.  § (2) be kez dé sé ben a „mi nisz té rium ne vé ben és
he lyett el jár va” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg,
75.  §-ában az „az igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be az „a mi nisz ter” szö veg, 75.  § b) pont já ban az „a pénz -
ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg
lép.

171.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a  Magyar Egész ség ügyi Szak dol go zói Ka ma rá ról

 szóló 2003. évi LXXXIII. tör vény 40.  § (1) be kez dé sé ben
az „egész ség ügyi, szo ciá lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 46.  § (2) 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 ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal fel ügyelt” szö veg,

b) az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes kér -
dé se i rõl  szóló 2003. évi LXXXIV. tör vény 13.  § (6) be kez -
dé sé ben, valamint 28.  § (5) be kez dé sé ben az „egész ség -
ügyi, szo ciá lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
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be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 19.  §
(2) 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 -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

c) a fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl  szóló 2003. évi
LXXXVII. tör vény 7.  § (4) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé -
sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) az ener gia adó ról  szóló 2003. évi LXXXVIII. tör -
vény 10.  § (1)–(2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

e) a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról  szóló
2003. évi XC. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben az „az Igaz -
ság ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „a bün te -
tés-vég re haj tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 10.  § (1) be -
kez dé sé ben az „az ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „a ku ta tás-fej lesz té sért és tech no ló gi ai in no vá ci ó ért fe -
le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 10.  §
(3) be kez dés a) pont já ban az „az ok ta tá si mi nisz ter nek”
szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter nek” szö veg, 11.  §
(2) be kez dé sé ben az „az ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „a mi nisz ter” szö veg,

f) a  Magyar Köz tár sa ság és a Len gyel Köz tár sa ság kö -
zött a ka taszt ró fák és más sú lyos bal ese tek meg elõ zé se és
azok kö vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sa ér de ké ben tör té nõ
együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló,
Var só ban, 2000. áp ri lis 6-án alá írt Meg álla po dás ki hir de -
té sé rõl  szóló 2003. évi XCVIII. tör vény 3.  § (2) be kez dé -
sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ka taszt -
ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör -
vény 4.  § (1) be kez dés d) pont já ban a „fo gyasz tó vé del mi
ál lam i fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs mi nisz te ren” szö veg -
rész he lyé be a „fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz te ren”
szö veg, 5.  § (1) be kez dé sé ben az „in for ma ti kai és hír köz -
lé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „elekt ro ni kus hír -
köz lé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 5.  § (1) be kez dés
k) pont já ban, 182.  § (3) be kez dés e) pont já ban, valamint
182.  § (4) be kez dés b), d), h) pont já ban az „a pénz ügy mi -
nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter rel” szö veg, 5.  § (1) be kez dés t) pont já ban a
„hon vé del mi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „nem
pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 152.  § (3) be kez dé sé ben a „mi nisz té rium” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö -
veg, 152.  § (5) be kez dé sé ben az „az In for ma ti kai és Hír -
köz lé si Mi nisz té ri um tól (a továb biak ban: mi nisz té rium)”
szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter tõl” szö veg, 153.  §
(1)–(3) és (5) be kez dé sé ben a „mi nisz té rium” szö veg rész
he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 182.  § (5) be kez dé sé ben az
„a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be az „az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 182.  §
(7) be kez dé sé ben az „a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter rel” szö veg rész he lyé be az „az ipar ügye kért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg, 182.  § (8) be kez dé sé ben az „az egész -

ség ügyi, szo ciá lis és csa lád ügyi mi nisz ter rel” szö veg rész
he lyé be az „a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter rel” szö veg,

h) a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény 6.  § (3) be kez -
dé sé ben a „pos tai ága za tot irá nyí tó mi nisz ter” szö veg rész,
42.  § (3) be kez dé sé ben a „pos tai ága za tot irá nyí tó mi nisz -
té rium” szö veg rész he lyé be a „pos ta ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 43.  § c) pont já ban a „fo gyasz tó vé del mi ál lam i
fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs mi nisz te ren” szö veg rész he -
lyé be a „fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz te ren” szö veg, 
53.  § (2) be kez dés b) pont já ban, valamint 53.  § (4) be kez -
dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az 
„az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 53.  §
(3) be kez dé sé ben a „fo gyasz tó vé del mi ál lam i fel ada tok el -
lá tá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel, valamint a fo gya té kos sze -
mé lyek esé lyei nö ve lé sé vel össze füg gõ ál lam i fel ada tok
el lá tá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „fo -
gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel, valamint a tár sa -
dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter -
rel” szö veg, 53.  § (5) be kez dé sé ben a „hon vé del mi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

i) ,,A si va ta go so dás el le ni küz de lem rõl a sú lyos
aszállyal és/vagy si va ta go so dás sal súj tott or szá gok ban,
kü lö nös te kin tet tel Af ri ká ra” ENSZ Egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 2003. évi CVII. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a 
„kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) a fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány za -
tok kö zöt ti for rás meg osz tás ról  szóló 2003. évi CXIV. tör -
vény 9.  § (3) be kez dé sé ben a „Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg, 9.  § (4) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi -
nisz té ri um a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma”
szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs
mi nisz ter a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

k) a  Magyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és
az ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló 2003. évi
CXVI. tör vény 60.  § (2) be kez dé sé ben a „fog lal koz ta tás -
po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 112.  § (1) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi, szo ciá lis
és csa lád ügyi mi nisz tert” szö veg rész he lyé be az „egész -
ség ügyért fe le lõs mi nisz tert” szö veg, 125.  § (1) be kez dé -
sé ben a „bel ügy mi nisz tert és a pénz ügy mi nisz tert” szö -
veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi -
nisz tert és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz tert” szö veg,
125.  § (2) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz tert és a pénz ügy mi nisz tert” szö veg rész he lyé be a
„köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz tert és az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz tert” szö veg,

l) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Be ne lux Ál la -
mok (a Bel ga Ki rály ság, a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség, a
Hol land Ki rály ság) Kor má nyai kö zött a jog el le ne sen tar -
tóz ko dó sze mé lyek vissza fo ga dá sá ról  szóló, Lu xem burg -
ban, 2002. ja nu ár 23. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té -
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sé rõl  szóló 2003. évi CXXI. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben
az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen -
ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

m) a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 7/A.  § c) pont já ban, 7/D.  § (1) be kez dés
a) pont já ban, 77.  § (1) be kez dé sé ben, valamint 82.  §
(1)–(3) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész 
he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
9.  § (2) be kez dé sé ben a „Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té ri um mal, illetve a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz -
té si Mi nisz té ri um mal” szö veg rész he lyé be a „kereskedele -
mért fe le lõs mi nisz ter rel, illetve az ag rár po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter rel” szö veg, 15.  § (1) be kez dé sé ben, valamint
16.  § (4) be kez dés k) pont já ban az „a Pénz ügy mi nisz té ri u -
mot” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz tert” szö veg, 16.  § (4) be kez dés h) pont já ban az
„a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri u mot”
szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
tert” szö veg, 16.  § (4) be kez dés m) pont já ban az „Egész -
ség ügyi, Szo ciá lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri u mot, illetve a
Kül ügy mi nisz té ri u mot” szö veg rész he lyé be az „egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz tert, illetve a kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz tert” szö veg, 16.  § (4) be kez dés s) és t) pont já ban a
„Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri u mot” szö veg rész
he lyé be a „ke res ke del emért fe le lõs mi nisz tert” szö veg,
19.  § (2) be kez dé sé ben az „a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „az ag rár -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 26.  §-ában az
„a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 28.  § (2) be kez dé sé -
ben az „A pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „Az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 40.  § (2) be kez -
dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter a gaz da sá gi és köz le ke dé -
si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter a ke res ke del emért fe le lõs mi nisz ter rel”
szö veg, 82.  § (4) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter és a
pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 82.  § (5) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi és köz le ke dé -
si mi nisz ter, hogy a kül ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé -
be a „ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a kül po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

n) a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény 11.  § (1) be kez dé se g) pont ja gb) al pont -
já ban a „Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban” szö veg rész he lyé -
be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té ri um ban” szö veg, 129.  § (2) be kez dé sé ben az
„a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 129.  § (3) be kez dé sé ben
az „a pénz ügy mi nisz ter és a hon vé del mi mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és a 
hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 129.  § (4) be -
kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter, a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter és a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -

nisz ter, az ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és a kör nye -
zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 129.  § (5) be kez -
dé sé ben a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

o) a  Magyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény 3.  § (1) be kez dé sé ben a „köz le ke dé sért
fe le lõs mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé -
sért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ál tal ve -
ze tett mi nisz té rium” szö veg, 3.  § (3) be kez dé sé ben a „köz -
le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) és
a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter és az 
ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 6.  § (1) be kez -
dé sé ben a „te rü let fej lesz té sért és a kör nye zet vé de le mért
fe le lõs mi nisz te rek kel” szö veg rész he lyé be a „te rü let fej -
lesz té sért és te rü let ren de zé sért fe le lõs, valamint a kör nye -
zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 18.  § (7) be -
kez dés b) pont já ban a „kör nye zet vé de le mért és a te rü let -
fej lesz té sért fe le lõs mi nisz te rek kel” szö veg rész he lyé be a
„kör nye zet vé de le mért fe le lõs, valamint a te rü let fej lesz té -
sért és te le pü lés ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

p) a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény 19.  §-ában a „kül ügy mi nisz ter, az euró pai ügye kért
fe le lõs mi nisz ter és az igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, az euró pai in -
teg rá ci ós ügye kért fe le lõs mi nisz ter és az igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 333.  § (1) be kez dé sé ben az
„Igaz ság ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „igaz -
ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 375.  § (2) be kez dés
c) pont já ban az „a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 375.  § (2) be kez dés d) pont já ban a
„gaz da sá gi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „gaz da ság po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 375.  § (2) be kez dés
e) pont já ban a „kör nye zet vé del mi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 375.  § (2) be kez dés f) pont já ban, valamint 404.  §
(2) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben az „igaz ság ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 404.  § (2) be kez dés d) pont já ban az „a pénz -
ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá -
sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 404.  § (3) be kez dé sé ben
a „fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 404.  § (4) be kez dé sé ben az „in for ma ti kai
és hír köz lé si mi nisz ter, hogy a pénz ügy mi nisz ter rel és a
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel” szö veg rész
he lyé be az „in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, hogy az adó -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel és a köz igaz ga tá si in for ma -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 404.  § (5) be kez dé sé -
ben a „kör nye zet vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 404.  §
(6) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
404.  § (7) be kez dé sé ben az „az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo -
ciá lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
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az „a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg

lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 47.  § (7) be kez -
dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé -
be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 48.  §
(4) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
a „sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 53.  § (3) be -
kez dés a) pont já ban az „egész ség ügyi mi nisz ter, az if jú sá -
gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter, az
ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter, a gyer me kek és az if jú ság vé del -
mé ért fe le lõs mi nisz ter, az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 64.  § (6) be kez dé sé ben az „A pri va ti zá ci ó ért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „Az ál lam ház tar tá -
sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 79.  § (3) be kez dé sé ben az
„a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 79.  § (4) be kez -
dé sé ben az „ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény 8.  § (5) be -
kez dé sé ben a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re” szö -
veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
10.  § (2) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben az „aláb bi in téz -
mé nyek és szer ve ze tek” szö veg rész he lyé be az „aláb bi ak”
szö veg, 10.  § (2) be kez dés a) pont já ban a „Nem ze ti Kul tu -
rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz ter” szö veg, 10.  § (2) be kez dés b) pont já ban a „Gyer -
mek-, If jú sá gi és Sport mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a 
„gyer me kek és az if jú ság vé del mé ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 10.  § (2) be kez dés c) pont já ban az „Ok ta tá si Mi -
nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 10.  § (2) be kez dés d) pont já ban az „In for -
ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be
az „in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 10.  § (2) be -
kez dés e) pont já ban a „Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 23.  § (2) be kez dé sé ben az „Ok -
ta tá si Mi nisz té rium, az If jú sá gi, Szo ciá lis és Csa lád ügyi
Mi nisz té rium, a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u -
ma” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a
gyer me kek és az if jú ság vé del mé ért fe le lõs mi nisz ter, a
mi nisz ter” szö veg, 34.  § (1) be kez dé sé ben a „mi nisz té -
rium” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 37.  §
(1) be kez dé sé ben a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re 
és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter és 
az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 37.  § (2) be -
kez dé sé ben a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re” szö -
veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg,

c) az Egye te mes Pos ta egye sü let Alap ok má nya 6. Pót -
jegy zõ köny vé nek ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi IV. tör -
vény 3.  § (2) be kez dé sé ben az „az in for ma ti kai és hír köz -
lé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a pos ta ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

d) az 1992. már ci us 24-én, Hel sin ki ben alá írt Nyi tott
Ég bolt Szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi V. tör vény 
3.  § (2) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter, a hon vé del mi
mi nisz ter, a bel ügy mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter,
valamint a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész 
he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, a hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter, a ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz -
ter, az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter, valamint a köz -
le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a  Magyar Köz tár sa ság és a Ku bai Köz tár sa ság kö zött 
a be ru há zá sok ösz tön zé sé rõl és köl csö nös vé del mé rõl, Ha -
van ná ban, 1999. ok tó ber 22-én alá írt Meg álla po dás ki hir -
de té sé rõl  szóló 2004. évi VI. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé -
ben a „pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „nem zet -
kö zi pénz ügyi kap cso la to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz -
tár sa ság Kor mány a kö zött, sze mé lyek nek a kö zös ál lam -
ha tá ron tör té nõ vissza fo ga dá sá ról  szóló, Bu da pes ten,
2002. szep tem ber 12. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 2004. évi VII. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben az
„a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren -
dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX. tör -
vény 1.  § (1) be kez dé sé ben, valamint 43.  §-ában az
„a pénz ügyminiszter” szö veg rész he lyé be az „az
adópoliti káért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 1.  § (2) be kez dé -
sé ben, valamint 35.  § (7) be kez dé sé ben az „A pénz ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „Az adó po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 1.  § (2) be kez dés g) pont já ban a „gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel, illetve – a jog sza bá -
lyok alap ján – a kül ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a
„ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter rel, illetve – a jog sza bá -
lyok alap ján – a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg, 1.  § (3) be kez dé sé ben az „a Pénz ügy mi nisz té rium”
szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
ál tal irá nyí tott mi nisz té rium” szö veg, 11.  § (2) be kez dé sé -
ben, valamint 15.  § (3) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi -
nisz ter a bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg, 37.  § (1) be kez dé sé ben az „a Pénz ügy -
mi nisz té ri um nak a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal irá nyí tott mi -
nisz té ri um nak a mi nisz ter” szö veg, 37.  § (2) be kez dés
f) pont já ban a „Kül ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be
a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal irá nyí tott mi nisz té -
rium” szö veg, 43.  § f) pont já ban a „bel ügy mi nisz ter rel”
szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel”
szö veg,

h) a lõ fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló 2004. évi
XXIV. tör vény 10.  § a) pont já ban, 22.  § (2) be kez dé sé ben
a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 22.  § (3) be kez dé sé ben a „bel -
ügy mi nisz ter, hogy a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he -
lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, hogy az adó po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 22.  § (4) be kez dé sé ben
az „egész ség ügyi, szo ciá lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö -
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veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 22.  § (5) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi és köz le ke dé -
si mi nisz ter, hogy a bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé -
be a „ke res ke del emért fe le lõs mi nisz ter, hogy a ren dé sze -
tért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

i) az euró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes
tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, valamint egyes tör vényi ren del ke zé sek 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény 124.  § (2)
és (4) be kez dé sé ben, valamint 138.  § (1) be kez dé sé ben az
„a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 140.  § (5) be kez dé sé ben
a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be a „ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás ról  szóló 2004. évi XXXIII. tör vény 6.  § (2) be kez -
dé sé ben a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz té rium” szö veg -
rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze -
tett mi nisz té rium” szö veg, a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö -
veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi -
nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg, 9.  § (1) be kez -
dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 14.  §
(1) be kez dé sé ben a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz ter” szö veg,

k) a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga -
tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény 6.  § (1) be kez dé -
sé ben a „Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium” szö -
veg rész he lyé be a „gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg, 10.  §-ában a „gaz da -
sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „gaz -
da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 13.  §-ában a
„Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium (a továb biak -
ban: mi nisz té rium)” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö -
veg, 14.  §-ában a „mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz ter” szö veg, 16.  § (2) be kez dés a) pont já ban az „az
egész ség ügyi mi nisz ter, a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun -
ka ügyi mi nisz ter, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter, az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély egyen -
lõ sé gi mi nisz ter, az igaz ság ügy mi nisz ter, az in for ma ti kai
és hír köz lé si mi nisz ter, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter, az ok ta tá si mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter, az euró -
pai ügye kért fe le lõs mi nisz ter, a re gi o ná lis fej lesz té sért és
fel zár kóz ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, valamint a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a
Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt mi nisz te rek” szö veg,
17.  § (4) be kez dé sé ben a „mi nisz té rium” szö veg rész he -
lyé be a „mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg,
21.  § (1) be kez dé sé ben az „ál la pít sa meg” szö veg rész he -
lyé be az „ál la pít sa meg és ren de let ben je löl je ki a Vál lal -
ko zás fej lesz té si Ta nács ba kép vi se lõt de le gá ló mi nisz te re -
ket” szö veg, 21.  § (2) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö -
veg, 21.  § (2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter rel”

szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg,

l) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és Ro má nia Kor -
mány a kö zött a mi nõ sí tett ka to nai in for má ci ók köl csö nös
vé del me tár gyá ban alá írt Egyez mény 1. Cik ké nek mó do sí -
tá sá ról  szóló, Ara don, 2002. ok tó ber 17-én alá írt Meg álla -
po dás ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi XXXVIII. tör vény
3.  § (2) be kez dé sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

m) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és Ro má nia Kor -
mány a kö zött, a ka to nai együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da -
pes ten, 2003. áp ri lis 7-én alá írt Meg álla po dás ki hir de té sé -
rõl  szóló 2004. évi XXXIX. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben
a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd -
ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

n) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és az Észt Köz tár -
sa ság Kor mány a kö zött a sze mé lyek vissza fo ga dá sá ról
 szóló, Tal linn ban, 2002. már ci us 13-án alá írt Egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi XLIV. tör vény 3.  § (2) be -
kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

o) a  Magyar Köz tár sa ság és a Hol land Ki rály ság kö zött
az össze kö tõ tisz tek fel ada ta i nak az Euró pai Rend õr sé gi
Hi va tal nál tör té nõ meg fe le lõ tel je sí té sé hez szük sé ges ki -
vált sá gok ról és men tes sé gek rõl  szóló, 2002. feb ru ár 8-án
jegy zék vál tás út ján lét re jött Meg álla po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 2004. évi LI. tör vény 3.  § (2) be kez dés ben a „bel ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

p) az Euró pai Par la ment ma gyar or szá gi kép vi se lõ i nek
jog ál lá sá ról  szóló 2004. évi LVII. tör vény 6.  § (5) be kez -
dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ba” szö veg rész he -
lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té ri um ba” szö veg,

q) a Ti sza-völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö ve lé sét,
valamint az érin tett tér ség te rü let- és vi dék fej lesz té sét
szol gá ló prog ram (a Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se)
köz ér de kû sé gé rõl és meg va ló sí tá sá ról  szóló 2004. évi
LXVII. tör vény 5.  § (1) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del -
mi és víz ügyi mi nisz ter, valamint a föld mû ve lés ügyi és vi -
dék fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „víz gaz dál -
ko dá sért fe le lõs mi nisz ter és az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 24.  § (2) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi mi nisz ter és a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „víz gaz dál ko -
dá sért fe le lõs mi nisz ter és az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 24.  § (3) be kez dé sé ben a „te rü let fej lesz té -
sért fe le lõs mi nisz ter és a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz -
té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „te rü let fej lesz té sért
és te rü let ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter és az ag rár po li ti ká -
ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

r) a gyer me kek fe let ti fel ügye le ti jo got érin tõ ha tá ro za -
tok el is me ré sé rõl és vég re haj tá sá ról, valamint a fel ügye le ti 
vi szo nyok hely re ál lí tá sá ról  szóló, 1980. má jus 20. nap ján
Lu xem burg ban kelt euró pai Egyez mény ki hir de té sé rõl
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 szóló 2004. évi LXVIII. tör vény 4.  §-ában az „igaz ság ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

s) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Lett Köz tár sa -
ság Kor mány a kö zött a ka taszt ró fák és más sú lyos bal ese -
tek ese tén tör té nõ együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít -
ség nyúj tás ról  szóló, Ri gá ban, 2003. no vem ber 19. nap ján
alá írt Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi
LXXX. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” 
szö veg rész he lyé be a „ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg,

t) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és Ro má nia Kor -
mány a kö zött a ka taszt ró fák ese tén tör té nõ együtt mû kö -
dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló, Bu da pes ten,
2003. áp ri lis 9. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 2004. évi LXXXI. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ka taszt ró fák el -
le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

u) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és az Olasz Köz -
tár sa ság Kor mány a kö zött a mi nõ sí tett in for má ci ók köl -
csö nös vé del mé rõl  szóló, Bu da pes ten, 2003. már ci us
20-án alá írt Biz ton sá gi Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló
2004. évi LXXXIX. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel -
ügy mi nisz ter, a hon vé del mi mi nisz ter és a Mi nisz ter el nö ki 
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé -
sze tért fe le lõs mi nisz ter, a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter 
és a mi nõ sí tett ada tok vé del mé nek szak mai fel ügye le té ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

v) az ipar i min ták nem zet kö zi le tét be he lye zé sé rõl
 szóló 1925. évi Há gai Meg álla po dás 1999. jú li us 2-án,
Genf ben fe lül vizs gált szö ve gé nek ki hir de té sé rõl  szóló
2004. évi XC. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

w) az 1968. évi no vem ber hó 8. nap ján, Bécs ben alá -
írás ra meg nyi tott Köz úti Jel zé si Egyez mény és mó do sí tá -
sai, valamint az azt ki egé szí tõ euró pai Meg álla po dás és
mó do sí tá sai egy sé ges szer ke zet ben tör té nõ ki hir de té sé rõl
 szóló 2004. évi XCI. tör vény 4.  § (2) be kez dé sé ben a „gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter és a bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

x) a hon vé de lem rõl és a  Magyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 7.  § (8) be kez dé sé ben, 16.  § (3) be -
kez dé sé ben, 22.  § (1) be kez dé sé ben, 27.  § (1) be kez dé sé -
ben, 41.  § (4) be kez dé sé ben, 46.  § (1) be kez dé sé ben, 48.  §
(3) be kez dé sé ben, 49.  § (1) be kez dés b) és c) pont já ban,
49.  § (2) be kez dé sé ben, 51.  §-át meg elõ zõ al cím ben,
51.  §-ában, 52.  §1)–(2) be kez dé sé ben, 72.  § (1)–(2) be kez -
dé sé ben, 76.  § (2)–(3) be kez dé sé ben, 95.  § (1) és (3) be -
kez dé sé ben, 96.  §-ában, 97.  § (1) be kez dés fel ve ze tõ szö -
ve gé ben, 97.  § (2) be kez dé sé ben, 98.  § (1) be kez dé sé ben,
99.  §-ában, 100.  § (2) be kez dé sé ben, 101.  § (3) be kez dés
l) pont já ban, 102.  § (2) be kez dé sé ben, 112.  § (2) be kez dé -
sé ben, 113.  § (1) be kez dé sé ben, 115.  § (3) be kez dé sé ben,
118.  § (1) be kez dé sé ben, 139.  § (1) be kez dé sé ben, 141.  §

(2) be kez dé sé ben, valamint 207.  § (2) be kez dé sé ben a
„hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 9.  § (2) be kez dés b) pont já -
ban az „a Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „az
anya köny vi ügye kért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té rium” szö veg, 9.  § (2) be kez dés c) pont já ban az „az
Igaz ság ügyi Mi nisz té rium Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos
Pa rancs nok sá gá nak” szö veg rész he lyé be az „a Bün te -
tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá gá nak” szö veg,
9.  § (3) be kez dé sé ben az „A Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg -
rész he lyé be az „Az anya köny vi ügye kért fe le lõs mi nisz ter 
ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg, 33.  § (4) be kez dés
f) pont já ban a „mun ka ügyi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé -
be a „fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg, 41.  § (2) be kez dé sé ben a „mi nisz té rium, a tár ca nél -
kü li mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg,
41.  § (2) be kez dé sé ben az „a Pénz ügy mi nisz té rium” szö -
veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter
ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg, 44.  §-ában, 53.  §
(2) be kez dés b) pont já ban, valamint 207.  § (3)–(4) be kez -
dé sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a 
„hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 60.  § (4) be -
kez dé sé ben, 86.  § (2) be kez dé sé ben, 97.  § (1) be kez dés
a) pont já ban, 98.  § (2) be kez dé sé ben, 99.  §-ában, 101.  §
(1) be kez dé sé ben, valamint 113.  § (1) be kez dé sé ben a
„Hon vé del mi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „hon -
véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium”
szö veg, 110.  § (1) be kez dé sé ben a „Hon vé del mi Mi nisz té -
rium ille té kes” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le -
lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium ille té kes” szö veg,
73.  § (3) be kez dé sé ben a „Hon vé del mi Mi nisz té rium, a
hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium, a hon -
véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 89.  § (1) be kez dé sé -
ben a „Hon vé del mi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a
„hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té -
rium” szö veg, 132.  § (6) be kez dés ben a „hon vé del mi mi -
nisz ter nek” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs
mi nisz ter nek” szö veg, 165.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy -
mi nisz ter, a hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, a hon véd ele mért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 173.  § (3) be kez dés a) pont já ban a „bel -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ka taszt ró fák el le ni
vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár -

su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény 13.  § (1) be kez dé -
sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be a „he lyi
ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a nagy tá vol ság ra jutó, or szág ha tá ro kon át ter je dõ le -
ve gõ szennye zés rõl  szóló 1979. évi Gen fi Egyez mény hez
kap cso ló dó, a kén ki bo csá tá sok to váb bi csök ken té sé rõl
 szóló, Os ló ban, 1994. jú ni us 14-én el fo ga dott Jegy zõ -
könyv ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi CVIII. tör vény 3.  §
(2) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz -
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ter” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

c) 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 ki hir de té sé rõl
 szóló 2004. évi CIX. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a „kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a  Magyar Köz tár sa ság és a Be la rusz Köz tár sa ság kö -
zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az adóz ta tás ki ját -
szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ról a jö ve de lem- és a va gyon -
adók te rü le tén, Bu da pes ten, 2002. feb ru ár 19-én alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi CXII. tör vény
3.  § (2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész 
he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) a  Magyar Kor mány és a Ma ce dón Kor mány kö zött a
jog el le ne sen tar tóz ko dó sze mé lyek vissza fo ga dá sá ról
 szóló, Bu da pes ten, 2001. szep tem ber 26-án alá írt Egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi CXIII. tör vény 3.  §
(2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

f) a  Magyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö -
zött a köz úti, a vas úti és a vízi ha tár for ga lom el len õr zé sé -
rõl  szóló, Po zsony ban, 2003. ok tó ber 9. nap ján alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi CXIV. tör vény
3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter, a pénz ügy mi -
nisz ter és a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter” 
szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter,
az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és az ag rár po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a pol gá ri és ke res ke del mi ügyek ben kül föl dön tör té -
nõ bi zo nyí tás fel vé tel rõl  szóló, Há gá ban, 1970. már ci us
17. nap ján kelt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi
CXVI. tör vény 4.  § (1) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi -
nisz té ri um hoz” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe -
le lõs mi nisz ter hez” szö veg lép, 4.  § (3)–(4) be kez dé sé ben
az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 4.  § (6) be kez -
dé sé ben, valamint 5.  §-ában az „igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

h) a  Magyar Köz tár sa ság és a Hor vát Köz tár sa ság kö -
zött a köz úti, a vas úti és a vízi ha tár for ga lom el len õr zé sé -
rõl  szóló, Bu da pes ten, 2003. szep tem ber 29. nap ján alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi CXVIII. tör -
vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter, a pénz ügy -
mi nisz ter és a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és az ag rár po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) 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 7.  §
(4) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
7.  § (5) be kez dé sé ben a „fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka -
ügyi mi nisz ter a bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a

„fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a köz igaz ga tá -
si mi nõ ség po li ti ká ért és sze mély zet po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg, 7.  § (6) be kez dé sé ben a „fog lal koz ta -
tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter a pénz ügy mi nisz ter -
rel” szö veg rész he lyé be a „fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter a nyug díj biz to sí tá si já ru lék fi ze tés sza bá lyo -
zá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

j) a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun ka nél -
kü li ek, valamint a gyer mek gon do zá sát, illetve a csa lád tag
ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog la koz ta tá sá nak elõ -
se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás ról  szóló
2004. évi CXXIII. tör vény 17.  § (2) be kez dé sé ben az
„a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az egész ség -
biz to sí tá si já ru lék fi ze tés sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter
és a nyug díj biz to sí tá si já ru lék fi ze tés sza bá lyo zá sá ért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg, 17.  § (2) be kez dés b) pont já ban a
„fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter rel” szö -
veg rész he lyé be a „fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg,

k) a  Magyar Köz tár sa ság és az Észt Köz tár sa ság kö zött
a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az adóz ta tás ki ját szá sá -
nak meg aka dá lyo zá sá ról a jö ve de lem- és a va gyon adók te -
rü le tén, Bu da pes ten, 2002. szep tem ber 11-én alá írt Egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi CXXVIII. tör vény 3.  § 
(2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

l) a  Magyar Köz tár sa ság és a Lit ván Köz tár sa ság kö zött 
a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az adóz ta tás ki ját szá sá -
nak meg aka dá lyo zá sá ról a jö ve de lem- és a va gyon adók te -
rü le tén, Vil ni us ban, 2004. má jus 12-én alá írt Egyez mény
meg erõ sí té sé rõl és ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi
CXXIX. tör vény 3.  § (5) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

m) a  Magyar Köz tár sa ság és a Lett Köz tár sa ság kö zött
a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az adóz ta tás ki ját szá sá -
nak meg aka dá lyo zá sá ról a jö ve de lem- és a va gyon adók te -
rü le tén, Ri gá ban, 2004. má jus 14-én alá írt Egyez mény
meg erõ sí té sé rõl és ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi
CXXX. tör vény 3.  § (5) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

n) a  Magyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2004. évi CXXXV. tör vény 61.  § (2) be kez dé sé ben a 
„fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 133.  §-ában a „gaz da sá gi és köz le ke dé -
si mi nisz tert és a pénz ügy mi nisz tert” szö veg rész he lyé be a 
„köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz tert és az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz tert” szö veg,

o) a Nem ze ti Au di o vi zu á lis Ar chí vum ról  szóló
2004. évi CXXXVII. tör vény 4.  §-ában az „in for ma ti kai és 
hír köz lé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „informati -
káért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 4.  §-ában, 15.  § (2) be kez -
dés má so dik mon da tá ban, valamint 18.  §-ában a „nem ze ti
kul tu rá lis örök ség mi nisz te re” szö veg rész he lyé be a „kul -
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tú rá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 15.  § (2) be kez dés elsõ
mon da tá ban a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re, az
igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe -
le lõs mi nisz ter, az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

p) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 9.  §
(1) be kez dé sé ben a „Kül ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he -
lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té rium” szö veg, 27.  § (2)–(3) be kez dé sé ben, valamint
147.  § (2) be kez dés ben a „Kül ügy mi nisz té ri um” szö veg -
rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
27.  § (3) be kez dé sé ben, valamint 147.  § (2) be kez dé sé ben
a „Kül ügy mi nisz té ri um hoz” szö veg rész he lyé be a „kül po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter hez” szö veg, 146.  § (5) be kez dé -
sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tás-szer ve zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 174.  §
(2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész
he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg, 174.  § (3) be kez dés a) pont já ban az „in for ma ti kai és
hír köz lé si mi nisz ter, hogy a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve -
ze tõ mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a köz igaz ga tá si in -
for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 174.  § (3) be kez -
dés b) pont já ban az „a pénz ügy mi nisz ter, a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és az in for ma ti kai és hír köz lé -
si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter és a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 174.  § (3) be kez dés c) pont já ban a „Mi -
nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és az in for ma ti kai
és hír köz lé si mi nisz ter, hogy a pénz ügy mi nisz ter rel” szö -
veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter, hogy az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg

lép.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a fegy ve res és rend vé del mi szer vek kel össze füg gõ
egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi I. tör vény
42.  § (6) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter, hogy ren de let -
ben sza bá lyoz za a fel ügye le te alá tar to zó kép zé sek, to -
vább kép zé sek, valamint a ren dé sze ti szak vizs ga” szö veg -
rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de -
let ben sza bá lyoz za a ren dé sze ti szak vizs ga rend jét,
valamint a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és a ka taszt ró fák
el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben
sza bá lyoz za a fel ügye le te alá tar to zó kép zé sek, to vább -
kép zé sek” szö veg,

b) a  Magyar Köz tár sa ság és Szer bia és Mon te neg ró kö -
zött a  Magyar Köz tár sa ság ban élõ szerb ki sebb ség és a
Szer bia és Mon te neg ró ban élõ ma gyar ki sebb ség jo ga i nak
vé del mé rõl  szóló, Bu da pes ten, 2003. ok tó ber 21-én alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2005. évi IV. tör vény 3.  §
(2) be kez dé sé ben a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ki sebb ség po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter és a nem zet po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

c) az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek ke -
res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény 9.  § (3) be kez -
dé sé ben a „kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 13.  § (1) be kez dé sé -
ben, 18.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 20.  § (4) és (6)–(7) be -
kez dé sé ben a „kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 20.  § (7) be kez -
dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény 23.  § (3) be kez dés d) pont já ban az „a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be az „az
ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek” szö veg, 32.  §
(1) be kez dé sé ben, az „a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ener gia po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 60.  § (2) be kez dé sé ben az „A gaz da sá gi 
és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „Az ener -
gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 60.  § (2) be kez dés 
a) és b) pont já ban az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész
he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

e) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Gö rög Köz tár -
sa ság Kor mány a kö zött az ál la muk te rü le tén jog el le ne sen
tar tóz ko dó sze mé lyek vissza fo ga dá sá ról  szóló, A thén ban,
2003. ja nu ár 30. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 2005. évi XX. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben az
„a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren -
dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

f) a  Magyar Köz tár sa ság és a Por tu gál Köz tár sa ság kö -
zött, a jog el le ne sen tar tóz ko dó sze mé lyek nek az ál lam ha -
tá ron tör té nõ vissza fo ga dá sá ról  szóló, Lissza bon ban,
2000. ja nu ár 27. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 2005. évi XXXIII. tör vény 4.  § (2) be kez dé sé ben az
„a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren -
dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

g) a pol gá ri és ke res ke del mi ügyek ben ke let ke zett bí ró -
sá gi és bí ró sá gon kí vü li ira tok kül föl dön tör té nõ kéz be sí -
té sé rõl  szóló, Há gá ban, 1965. no vem ber 15. nap ján kelt
Egyez mény ki hir de té sé rõl és a nem zet kö zi kéz be sí tést
sza bá lyo zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi 
XXXVI. tör vény 4.  §-ában az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

h) a nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 2.  § f) pont já ban, 5.  § (1)–(2) be -
kez dé sé ben, 6.  § (1) be kez dé sé ben, 8.  § (1)–(2), (4)–(5), és 
(6)–(8) be kez dé sé ben, 10.  § (4) be kez dé sé ben, 11.  §
(3)–(4) be kez dé sé ben, 13.  § (2) be kez dé sé ben, 14.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 4.  §
(1) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he -
lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 4.  §
(2) be kez dé sé ben, 6.  § (2) be kez dés a) pont já ban a „kül -
ügy mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter nek” szö veg, 14.  § (4) be kez dé sé ben a
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„Kül ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „külpoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg,

i) a meg ta ka rí tá sok ból szár ma zó ka mat jö ve de lem
adóz ta tá sá ról  szóló 2003/48/EK ta ná csi irány elv ben elõ írt
kö te le zett sé gek vég re haj tá sa cél já ból a  Magyar Köz tár sa -
ság, valamint a Csa tor na-szi ge tek, a Man-szi get és a füg gõ
vagy tár sult ka ri bi te rü le tek kö zött alá írt Meg ál la po dá sok
meg erõ sí té sé rõl és ki hir de té sé rõl  szóló 2005. évi LII. tör -
vény 4.  §-ában az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

j) a nem zet kö zi köz úti áru fu va ro zá si szer zõ dés rõl
 szóló Egyez ményt (CMR) ki egé szí tõ, Genf ben, 1978. jú -
lius 5-én kelt Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 2005. évi
LIV. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg,

k) a meg ta ka rí tá sok ból szár ma zó ka mat jö ve de lem
adóz ta tá sá ról  szóló 2003/48/EK ta ná csi irány elv ben elõ írt
kö te le zett sé gek vég re haj tá sa cél já ból az Euró pai Kö zös -
ség és a tag ál la mok, valamint a Sváj ci Ál lam szö vet ség, az
An dor rai Her ceg ség, a Li ech tens te i ni Her ceg ség és a San
Ma ri no Köz tár sa ság ál tal alá írt szán dék nyi lat ko za tok
meg erõ sí té sé rõl és ki hir de té sé rõl  szóló 2005. évi LIX. tör -
vény 3.  §-ában az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

l) a bu da pes ti 4-es – Bu da pest Ke len föl di pá lya ud -
var–Bos nyák tér kö zöt ti – met ró vo nal meg épí té sé nek ál -
lam i tá mo ga tá sá ról  szóló 2005. évi LXVII. tör vény
5.  §-ában az „a pénz ügy mi nisz tert” szö veg rész he lyé be az
„az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz tert” szö veg,

m) a Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let szer ve ze té rõl, fel -
adat- és ha tás kö ré rõl, valamint el já rá sá ról  szóló 2005. évi
LXXVIII. tör vény 11.  § (1) be kez dé sé ben a „nem ze ti akk -
re di tá lás sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz té rium” szö veg -
rész he lyé be a „gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal
ve ze tett mi nisz té rium” szö veg, 11.  § (5) be kez dés m) pont -
já ban a „nem ze ti akk re di tá lás sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 28.  §-ában az „a pénz ügy mi nisz ter rel”
szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter -
rel” szö veg,

n) a gyer me kek nek a nem zet kö zi örök be fo ga dá sok te -
rén való vé del mé rõl és az ilyen ügyek ben tör té nõ együtt -
mû kö dés rõl  szóló, Há gá ban, 1993. má jus 29. nap ján kelt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2005. évi LXXX. tör vény 
4.  §-ában, 5.  § (3) be kez dé sé ben az „az if jú sá gi, csa lád -
ügyi, szo ciá lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „a gyer me kek és az if jú ság vé del mé ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

o) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály ba -
lé pé sé vel össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2005. évi LXXXIII. tör vény 331.  § (1) be kez dé sé ben 
a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „köz igaz -
ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és sze mély zet po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg, 331.  §

(1) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri u mot” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és sze mély -
zet po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri u -
mot” szö veg, a „bel ügy mi nisz tert” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és személyzetpoliti -
káért fe le lõs mi nisz tert” szö veg,

p) a köz ér de kû ön kén tes te vé keny ség rõl  szóló
2005. évi LXXXVIII. tör vény 11.  § (1) be kez dé sé ben a
„kor mány za ti tár sa dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért 
fe le lõs mi nisz té ri um nak” szö veg rész he lyé be a „tár sa dal -
mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs mi nisz ter ál tal 
ve ze tett mi nisz té ri um nak” szö veg,

q) az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló
2005. évi XC. tör vény 7.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 22.  §
(2) be kez dés b) pont já ban az „in for ma ti kai és hír köz lé si
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „in for ma ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 14.  § (1) be kez dé sé ben, 22.  § (2) be kez -
dés d) pont já ban az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 15.  §
(1) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter nek” szö veg rész he -
lyé be a „he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter nek”
szö veg, 15.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 22.  § (2) be kez dés e) pont já ban az „igaz -
ság ügym inisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

r) az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 17.  § (4) be kez dé sé -
ben, 18.  § (2) be kez dé sé ben az „Egész ség ügyi Mi nisz té -
rium” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs és az
egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té rium” szö veg, 26.  § (2) be kez dé sé ben, 32.  §
(5)–(6) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 32.  § (6) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter -
rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg,

s) a ka taszt ró fa vé de lem mel össze füg gõ egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCVI. tör vény
18.  §-ában a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ka -
taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

t) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv Szö -
vet sé gi Köz tár sa ság Szö vet sé gi Kor mány a kö zött a be ru -
há zá sok ösz tön zé sé rõl és köl csö nös vé del mé rõl, Bu da pes -
ten, 2001. jú ni us 20-án alá írt Meg álla po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 2005. évi C. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a „pénz -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „nem zet kö zi pénz -
ügyi kap cso la to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

u) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és Mon gó lia Kor -
mány a kö zött a be ru há zá sok elõ moz dí tá sá ról és köl csö nös
vé del mé rõl, Ulán bá tor ban, 1994. szep tem ber 13-án alá írt
Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 2005. évi CI. tör vény
3.  § (2) be kez dé sé ben a „pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „nem zet kö zi pénz ügyi kap cso la to kért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg

lép.
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(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a  Magyar Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött a köz úti és 

a vas úti ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl  szóló, Bu ka rest ben,
2004. áp ri lis 27-én alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
2005. évi CIV. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi -
nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter, a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter, valamint a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs 
mi nisz ter, „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, az ál lat -
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, a nö vény vé de le mért fe -
le lõs mi nisz ter, az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter 
és a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a Bér ga ran cia Alap ról  szóló 1994. évi LXVI. tör -
vény jog har mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról, valamint a
fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá -
ról  szóló 1991. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi CV. tör vény 16.  § (10) be kez dé sé ben a „fog lal -
koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter és az igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „fog lal koz ta tás po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter és az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

c) a ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sá nak és a ha di tech -
ni kai szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló
2005. évi CIX. tör vény 10.  § (2) be kez dé sé ben az „a gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

d) az Euró pai Kö zös sé gek tiszt vi se lõ it és az Euró pai
Unió tag ál la ma i nak tiszt vi se lõ it érin tõ kor rup ció el le ni
küz de lem rõl  szóló, 1997. má jus 26-án kelt egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 2005. évi CXV. tör vény 4.  § (2) be kez -
dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

e) az Euró pai Unió tag ál la mai kö zöt ti köl csö nös bûn -
ügyi jog se gély rõl  szóló, 2000. má jus 29-én kelt egyez -
mény és az egyez mény 2001. ok tó ber 16-án kelt ki egé szí tõ 
jegy zõ köny ve ki hir de té sé rõl  szóló 2005. évi CXVI. tör -
vény 4.  § (3) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

f) a  Magyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és
az ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 2005. évi CXVIII. tör vény 7.  § (1) be -
kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „az adó po li ti ká ért és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 7.  § (1) és (20) be kez dé sé ben a „bel ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za to -
kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 7.  § (20) be kez dé sé ben az
„a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a „bel ügy mi nisz ter -
nek” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za to kért fe le -
lõs mi nisz ter nek” szö veg,

g) az Euró pai Nuk le á ris Ku ta tá si Szer ve zet ki vált sá ga i -
ról és men tes sé ge i rõl  szóló Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl
 szóló 2005. évi CXXVIII. tör vény 4.  § (3) be kez dé sé ben a
„kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 4.  § (4) be kez dé sé ben az „az ok -

ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a ku ta tás-fej lesz -
té sért és tech no ló gi ai in no vá ci ó ért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

h) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és Ro má nia Kor -
mány a kö zött a Ma gyar–Ro mán Gozs du Köz ala pít vány
lét re ho zá sá ról  szóló Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló
2005. évi CXXIX. tör vény 4.  § (3)–(4) be kez dé sé ben a
„kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) a sze mély- és va gyon vé del mi, valamint a ma gánnyo -
mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 2005. évi
CXXXIII. tör vény 27.  § (5) be kez dé sé ben, 61.  § (1) be kez -
dé sé ben, 61.  § (3) be kez dé sé ben, 61.  § (4) be kez dé sé ben,
62.  § (1) be kez dé sé ben, valamint 78.  §-ában a „bel ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 78.  § b) pont já ban az „a pénz ügy mi nisz ter rel”
szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter -
rel” szö veg,

j) az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te Me ri dá ban, 2003.
de cem ber 10-én kelt Kor rup ció el le ni Egyez mé nyé nek ki -
hir de té sé rõl  szóló 2005. évi CXXXIV. tör vény 3.  § (3) be -
kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

k) a bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak se gí té sé rõl és az ál -
lam i kár eny hí tés rõl  szóló 2005. évi CXXXV. tör vény 1.  §
(2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a
46.  § (1) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „ál do zat se gí té sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 46.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

l) a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
7.  § (4) be kez dé sé ben az „ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 18.  § (5) be kez dé sé -
ben, 23.  § (7) be kez dés h) pont já ban, 26.  § (4) be kez dé sé -
ben, 32.  § (1) be kez dé sé ben, 35.  § (1) be kez dé sé ben, 89.  §
(2)–(3) be kez dé sé ben, 91.  § (3) be kez dé sé ben, 95.  §
(3) be kez dé sé ben, 103.  § (2) be kez dé sé ben, 104.  § (4) be -
kez dé sé ben, 105.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 106.  §
(1)–(4) be kez dé sé ben, 107.  § (3) be kez dé sé ben, 110.  §
(3) be kez dé sé ben, 111.  § (2), (6) és (8) be kez dé sé ben,
112.  § (1) és (6) be kez dé sé ben, 113.  § (1)–(2) és
(7)–(8) be kez dé sé ben, 116.  § (2) be kez dé sé ben, 117.  § (1)
és (3) be kez dé sé ben, 139.  § (6)–(7) be kez dé sé ben, 145.  §
(3) be kez dé sé ben, valamint 158.  § (1) be kez dé sé ben az „az 
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a
mi nisz ter” szö veg, 23.  § (5) be kez dé sé ben, 54.  § (2) be kez -
dé sé ben, 102.  § (1)–(3) és (5)–(6) be kez dés ben, 103.  §
(1) be kez dé sé ben, 104.  § (1) és (5)–(6) be kez dé sé ben,
105.  § (1)–(3) és (5) be kez dé sé ben, 106.  § (1), (3)–(4) és
(6) be kez dé sé ben, 110.  § (6) be kez dé sé ben, 139.  § (11) be -
kez dé sé ben, 145.  § (4) és (7) be kez dé sé ben, 151.  § (4) és
(7) be kez dé sé ben, valamint 153.  § (2) és (4) be kez dé sé ben
az „Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be az „A mi nisz ter” szö veg, 23.  § (5) be kez dé sé ben,
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valamint 122.  § (4) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” 
szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 23.  § (9) be kez dé sé ben, 37.  § (8) be kez dé -
sé ben, 38.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 45.  § (2) be kez dé sé -
ben, 110.  § (8) be kez dé sé ben, 111.  § (2) és (5) be kez dé sé -
ben, 113.  § (2) és (5) be kez dé sé ben, 118.  § (2)–(3) be kez -
dé sé ben, 122.  § (4) be kez dé sé ben, valamint 128.  § (7) be -
kez dé sé ben az „az Ok ta tá si Mi nisz té rium” szö veg rész he -
lyé be az „a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg,
37.  § (8) be kez dé sé ben, 107.  § (3) be kez dé sé ben, valamint
110.  § (4) be kez dé sé ben az „az ok ta tá si mi nisz ter nél” szö -
veg rész he lyé be az „a mi nisz ter nél” szö veg, 98.  § (3) be -
kez dé sé ben, 127.  § (4) be kez dé sé ben, valamint 149.  §
(11) be kez dé sé ben az „az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té -
rium” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter” szö veg, 98.  §
(3) be kez dé sé ben, valamint 113.  § (3) be kez dé sé ben a
„mi nisz té riu mok” szö veg rész he lyé be a „mi nisz te rek”
szö veg, 106.  § (4) be kez dé sé ben, 114.  § (6) be kez dé sé ben
az „az ok ta tá si mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be az „a mi -
nisz ter nek” szö veg, 113.  § (1) be kez dé sé ben a „szo ciá lis
és mun ka ügyi, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si,
valamint a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész 
he lyé be a „fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, az
ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, valamint a gaz da ság po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 127.  § (4) be kez dé sé -
ben az „az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um mal” szö -
veg rész he lyé be az „a mi nisz ter rel” szö veg, 128.  § (2) be -
kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben az „Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis 
Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „A mi nisz ter” szö -
veg, 128.  § (3) be kez dé sé ben az „Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis 
Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „A mi nisz ter ál tal
ve ze tett mi nisz té rium” szö veg, 129.  § (5) be kez dé sé ben,
valamint 139.  § (7) be kez dé sé ben az „az ok ta tá si és kul tu -
rá lis mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter rel”
szö veg, 140.  § (1) be kez dé sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter,
illetve a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „honvé -
delemért fe le lõs mi nisz ter, illetve a ren dé sze tért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 140.  § (1) be kez dé sé ben a „hon vé del mi 
mi nisz tert, illetve a bel ügy mi nisz tert” szö veg rész he lyé be
a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz tert, illetve a ren dé sze tért
fe le lõs mi nisz tert” szö veg, 140.  § (1) be kez dé sé ben a
„Hon vé del mi Mi nisz té rium, il le tõ leg a Belügyminiszté -
rium” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi -
nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium, illetve a ren dé sze tért
fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg,
140.  § (3)–(4) be kez dé sé ben a „hon vé del mi, il le tõ leg a
bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért
fe le lõs mi nisz ter, illetve a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 140.  § (6) be kez dé sé ben a „hon vé del mi, illetve a
bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért
fe le lõs mi nisz ter, illetve a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 141.  § (5) be kez dé sé ben az „Egész ség ügyi Mi -
nisz té rium” szö veg ré szek he lyé be az „egész ség ügyért fe -
le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium” szö veg, 141.  §
(6) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg ré -
szek he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -

veg, 141.  § (6) be kez dé sé ben az „Egész ség ügyi Mi nisz té -
rium” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 143.  § (2) be kez dé sé ben az „a Föld mû ve -
lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium” szö veg rész he -
lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett 
mi nisz té rium” szö veg, 151.  § (7) be kez dé sé ben az „az ok -
ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter tõl” szö veg rész he lyé be az „a
mi nisz ter tõl” szö veg,

m) a szü lõi fe le lõs ség gel és a gyer me kek vé del mét
szol gá ló in téz ke dé sek kel kap cso la tos együtt mû kö dés rõl,
valamint az ilyen ügyek re irány adó jog ha tó ság ról, al kal -
ma zan dó jog ról, el is me rés rõl és vég re haj tás ról  szóló, Há -
gá ban, 1996. ok tó ber 19-én kelt Egyez mény ki hir de té sé rõl 
 szóló 2005. évi CXL. tör vény 6.  § (4)–(5) be kez dé sé ben az 
„az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély egyen lõ sé gi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a gyer me kek és az if jú ság
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

n) a bel ví zi áru fu va ro zá si szer zõ dés rõl  szóló Bu da pes ti 
Egyez mény (CMNI) ki hir de té sé rõl  szóló 2005. évi
CXLI. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi és köz -
le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

o) a  Magyar Köz tár sa ság és Bosz nia és Her ceg ovi na
kö zött a be ru há zá sok ösz tön zé sé rõl és köl csö nös vé del mé -
rõl, Bu da pes ten, 2002. szep tem ber 26-án alá írt Meg álla -
po dás ki hir de té sé rõl  szóló 2005. évi CXLII. tör vény 3.  §
(2) be kez dé sé ben a „pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be a „nem zet kö zi pénz ügyi kap cso la to kért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

p) a  Magyar Köz tár sa ság és az In di ai Köz tár sa ság kö -
zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az adóz ta tás ki ját -
szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ról a jö ve de lem adók te rü le tén,
Új-Del hi ben, 2003. no vem ber 3-án alá írt Egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 2005. évi CXLIV. törvény 3.  § (3) be -
kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

q) a  Magyar Köz tár sa ság és az Iz lan di Köz tár sa ság kö -
zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az adóz ta tás ki ját -
szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ról a jö ve de lem adók te rü le tén,
Bu da pes ten, 2005. no vem ber 23-án alá írt Egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 2005. évi CXLV. tör vény 4.  § (3) be kez -
dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 4.  § (4) be kez dé sé -
ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

r) a  Magyar Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár sa ság kö -
zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az adóz ta tás ki ját -
szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ról a jö ve de lem- és a va gyon -
adók te rü le tén, Bu da pes ten, 2004. au gusz tus 26-án alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2005. évi CXLVI. tör -
vény 4.  § (6) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

s) a ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör vény
12.  § (3) be kez dé sé ben az „ener ge ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” 
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szö veg rész he lyé be az „ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

t) áruk ide ig le nes be ho za ta lá ról, Isz tam bul ban, 1990.
jú ni us 26-án kelt Egyez mény és mel lék le tei ki hir de té sé rõl
 szóló 2005. évi CLXVIII. tör vény 3.  § (3)–(4) be kez dé sé -
ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

u) a fi a ta lok élet kez dé si tá mo ga tá sá ról  szóló 2005. évi
CLXXIV. tör vény 10.  § (2) be kez dés b) pont já ban az „a
pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház -
tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

v) a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXV. tör vény 12.  § 
(3) be kez dé sé ben a „föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter, hogy – az if jú sá gi, szo ciá lis, csa lád ügyi és
esély egyen lõ sé gi mi nisz ter rel és a bel ügy mi nisz ter rel”
szö veg rész he lyé be az „a föld ügyért fe le lõs mi nisz ter,
hogy – a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel
és a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

w) a fog lal koz ta tás bõ ví té se és ru gal ma sab bá té te le ér -
de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló 2005. évi
CLXXX. tör vény 17.  §-ában az „a pénz ügy mi nisz ter és a
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, az
egész ség biz to sí tá si já ru lék fi ze tés sza bá lyo zá sá ért fe le lõs
mi nisz ter, a nyug díj biz to sí tá si já ru lék fi ze tés sza bá lyo zá -
sá ért fe le lõs mi nisz ter és a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs 
mi nisz ter” szö veg,

x) a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi
CLXXXIII. tör vény 3.  § (2) be kez dés h)–k) pont já ban,
27.  § (3) be kez dé sé ben, 55.  § (2) be kez dé sé ben, 69.  §
(3) be kez dé sé ben, valamint 88.  § (2) be kez dés 4., 14. és
23. pont já ban az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he -
lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg, 4.  § (1) be kez dé sé ben a „köz le ke dé sért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 25.  §
(3) be kez dé sé ben, 27.  § (1) be kez dé sé ben, valamint 28.  §
(1) és (5) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

y) a lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és
egyéb köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 
2005. évi CLXXXIV. tör vény 22.  § (2) be kez dé sé ben a
„hon vé del mi mi nisz ter és a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter és a ren dé sze -
tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 22.  § (3) be kez dé sé ben a
„hon vé del mi mi nisz ter, a bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs
mi nisz ter, a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

z) a  Magyar Köz tár sa ság és az In di ai Köz tár sa ság kö -
zött a be ru há zá sok ösz tön zé sé rõl és vé del mé rõl Új del hi -
ben, 2003. no vem ber 3-án alá írt Meg álla po dás ki hir de té -
sé rõl  szóló 2005. évi CLXXXIX. tör vény 3.  § (2) be kez dé -
sé ben a „pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „nem -
zet kö zi pénz ügyi kap cso la to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a  Magyar Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött, a szo ciá -
lis biz ton ság ról  szóló, Bu ka rest ben, 2005. ok tó ber 20-án
alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi II. tör vény 
4.  § (3) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör -
vény 332.  § (1) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té -
rium” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 332.  § (4) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

c) a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a
vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 15.  § (4) be -
kez dé sé ben a 21.  § (4) be kez dé sé ben, 83.  § (2) be kez dé sé -
ben és 128.  §-ában az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 21.  §
(1) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um hoz” szö -
veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter hez”
szö veg, az „Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ba” szö veg rész he -
lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter hez” szö veg,
21.  § (2) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium”
szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 37.  § (4) be kez dés ben az „Igaz ság ügyi Miniszté -
riumnak” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um nak” szö veg, 128.  § e)
és f) pont já ban az „in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter rel”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter rel” szö veg, 128.  § f) pont já ban az „a pénz -
ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyett az „az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

d) a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el -
szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi VI. tör vény 21.  § (2) be kez dé sé ben a
„Pénz ügy mi nisz té ri um hoz” szö veg rész he lyé be a „név -
jegy zé ket ve ze tõ mi nisz ter hez” szö veg, 21.  § (3) be kez dé -
sé ben a „Pénz ügy mi nisz té ri um nak” szö veg rész he lyé be a
„név jegy zé ket ve ze tõ mi nisz ter nek” szö veg,

e) az Euró pai Uni ó ról  szóló Szer zõ dés K.3. cik kén ala -
pu ló, az Euró pai Rend õr sé gi Hi va tal lét re ho zá sá ról  szóló,
1995. jú li us 26-án kelt Egyez mény (Eu ro pol Egyez mény)
és Jegy zõ köny ve i nek ki hir de té sé rõl, valamint a Rend õr -
ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi XIV. tör vény 12.  § (4) be kez dé sé ben a
„kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 16.  §-ában a „bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

f) az Euró pai Uni ó ról  szóló Szer zõ dés K.3. cik ke és az
Eu ro pol Egyez mény 41. cik ké nek (3) be kez dé se alap ján
az Eu ro pol nak, szer vei tag ja i nak, igaz ga tó he lyet te se i nek
és az Eu ro pol al kal ma zot ta i nak ki vált sá ga i ról és men tes -
sé ge i rõl  szóló, 1997. jú ni us 19-én kelt Jegy zõ könyv, és az
Euró pai Rend õr sé gi Hi va tal lét re ho zá sá ról  szóló egyez -
mény (Eu ro pol Egyez mény), és az Eu ro pol nak, szer vei
tag ja i nak, igaz ga tó he lyet te se i nek és al kal ma zot ta i nak ki -

12288 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/154. szám



vált sá ga i ról és men tes sé ge i rõl  szóló Jegy zõ könyv mó do sí -
tá sá ról ké szült, 2002. no vem ber 28-án kelt Jegy zõ könyv
ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi XV. tör vény 7.  § (3) be kez -
dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 8.  §-ában a „bel ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

g) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Bosz nia-Her -
ce go vi nai Köz tár sa ság Kor mány a kö zött sze mé lyek nek az
ál lam ha tá ron tör té nõ át adá sá ról és át vé te lé rõl  szóló, Bu da -
pes ten, 1996. áp ri lis 21-én alá írt Egyez mény ki hir de té sé -
rõl  szóló 2006. évi XVIII. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé ben a
„kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 3.  § (4) be kez dé sé ben az „a bel -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze -
tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

h) a föld gáz biz ton sá gi kész le te zé sé rõl  szóló 2006. évi
XXVI. tör vény 5.  § (1) be kez dé sé ben az „A gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „Az ener -
gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

i) a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról
 szóló, Ró má ban, 1980. jú ni us 19-én alá írás ra meg nyi tott
egyez mény és jegy zõ köny vei, valamint az azo kat mó do sí -
tó egyez mé nyek, to váb bá a Cip ru si Köz tár sa ság nak, a
Cseh Köz tár sa ság nak, az Észt Köz tár sa ság nak, a Len gyel
Köz tár sa ság nak, a Lett Köz tár sa ság nak, a Lit ván Köz tár -
sa ság nak, a  Magyar Köz tár sa ság nak, a Mál tai Köz tár sa -
ság nak, a Szlo vák Köz tár sa ság nak és a Szlo vén Köz tár sa -
ság nak az em lí tett egyez mény hez és jegy zõ köny ve i hez
tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló, Brüsszel ben, 2005. áp ri lis
14-én alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi
XXVIII. tör vény 6.  § (3) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 6.  § (4) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

j) a kul tu rá lis ja vak fegy ve res össze üt kö zés ese tén való 
vé del mé rõl  szóló 1954. évi Há gai Egyez mény Má so dik
Ki egé szí tõ Jegy zõ köny vé nek ki hir de té sé rõl és a Bün te tõ
Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 2006. évi XXIX. tör vény 4.  § (2) be kez dé sé ben a
„hon vé del mi mi nisz ter rel egyet ér tés ben a nem ze ti kul tu rá -
lis örök ség mi nisz te re” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kul tú rá ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

k) egy rész rõl az Euró pai Kö zös ség és tag ál la mai, más -
rész rõl a Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zöt ti, a csa lás és bár -
mely más, a pénz ügyi ér de ke i ket sér tõ jog el le nes te vé -
keny ség el le ni küz de lem rõl  szóló Együtt mû kö dé si Meg -
álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi XXX. tör vény 5.  § 
(3) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be 
a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 5.  § (4) be kez -
dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter és az igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és az
igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

l) a Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság Sta tú tu ma Ré szes Ál -
la ma i nak Elsõ Köz gyû lé se ál tal, 2002. szep tem ber 10-én,
New York ban el fo ga dott, a Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság
ki vált sá ga i ról és men tes sé ge i rõl  szóló Meg álla po dás ki -
hir de té sé rõl  szóló 2006. évi XXXI. tör vény 4.  § (3) be kez -
dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 4.  § (4) be kez dé sé -
ben a „kül ügy mi nisz ter és az igaz ság ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és az
igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

m) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Fran cia Köz -
tár sa ság Kor mány a kö zött sze mé lyek nek az ál lam ha tá ron
tör té nõ át vé te lé rõl  szóló, Pá rizs ban, 1996. de cem ber 16-án 
alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi
XXXIII. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és
me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

n) a kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val
kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló,
1990. jú li us 23-án Brüsszel ben alá írt Egyez mény, az
 Osztrák Köz tár sa ság nak, a Finn Köz tár sa ság nak és a Svéd
Ki rály ság nak a tár sult vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá -
val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló
egyez mény hez való csat la ko zá sá ról  szóló Egyez mény és
az eh hez kap cso ló dó Alá írá si Jegy zõ könyv, a kap csolt vál -
lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs
adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló 1990. jú li us 23-i egyez -
mény mó do sí tá sá ról  szóló Jegy zõ könyv, valamint a Cseh
Köz tár sa ság nak, az Észt Köz tár sa ság nak, a Cip ru si Köz -
tár sa ság nak, a Lett Köz tár sa ság nak, a Lit ván Köz tár sa ság -
nak, a Ma gyar Köz tár sa ság nak, a Mál tai Köz tár sa ság nak,
a Len gyel Köz tár sa ság nak, a Szlo vén Köz tár sa ság nak és a
Szlo vák Köz tár sa ság nak a kap csolt vál lal ko zá sok nye re -
ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te -
té sé rõl  szóló Egyez mény hez való csat la ko zá sá ról  szóló
Egyez mény és az eh hez kap cso ló dó Alá írá si Jegy zõ könyv
ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi XXXVI. tör vény 7.  § (3) be -
kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 7.  § (4) be kez dé -
sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

o) a  Magyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö -
zött a ha tá ro kat át lé põ bû nö zés meg elõ zé se és le küz dé se
ér de ké ben foly ta tan dó együtt mû kö dés rõl  szóló, He i li -
genb runn ban, 2004. jú ni us 6-án alá írt Szer zõ dés ki hir de té -
sé rõl  szóló 2006. évi XXXVII. tör vény 4.  § (5) be kez dé sé -
ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „bûn cse lek -
mé nyek meg elõ zé sé ért fe le lõs mi nisz ter és a ren dé sze tért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

p) a szel lem i kul tu rá lis örök ség meg õr zé sé rõl  szóló,
Pá rizs ban, 2003. év ok tó ber hó 17. nap ján el fo ga dott
UNESCO Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi
XXXVIII. tör vény 4.  § (4) be kez dé sé ben a „nem ze ti kul tu -
rá lis örök ség mi nisz te re” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
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q) az Euró pai Rá dió táv köz lé si Hi va tal (ERO) lét re ho -
zá sá ról  szóló, Há gá ban, 1993. jú ni us 23. nap ján kelt
Egyez mény és 2002. de cem ber 17-én kelt Mó do sí tó Ok -
ira tá nak ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi XXXIX. tör vény
6.  § (3) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 6.  §
(4) be kez dé sé ben az „in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter” 
szö veg rész he lyé be az „elekt ro ni kus hír köz lé sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

r) a  Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok Kor mány a kö zött a ki ada tás ról és a köl -
csö nös bûn ügyi jog se gély rõl  szóló, Bu da pes ten, 1994. de -
cem ber 1-jén alá írt szer zõ dé sek mó do sí tá sá ról  szóló szer -
zõ dé sek ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi XL. tör vény 5.  §
(4) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be 
a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 5.  § (5) be kez -
dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

s) a vám eljá rások egy sze rû sí té sé rõl és össze han go lá sá -
ról  szóló, Ki o tó ban, 1973. má jus 18-án kelt nem zet kö zi
egyez mény Brüsszel ben, 1999. jú ni us 26-án lét re ho zott
Mó do sí tó Jegy zõ köny vé nek ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi 
XLI. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

t) a  Magyar Köz tár sa ság és a Je me ni Köz tár sa ság kö -
zött a be ru há zá sok ösz tön zé sé rõl és köl csö nös vé del mé rõl
Szá ná ban, 2004. ja nu ár 18-án alá írt Meg álla po dás ki hir de -
té sé rõl  szóló 2006. évi XLII. tör vény 4.  § (4) be kez dé sé -
ben a „pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „nem zet -
kö zi pénz ügyi kap cso la to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

u) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, valamint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 74.  § (3) be kez dé sé ben az „a pénz -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért 
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

v) az Euró pai Kö zös ség és azok tag ál la mai, valamint az 
Al bán Köz tár sa ság, Bosz nia-Her ceg ovi na, a Bol gár Köz -
tár sa ság, a Hor vát Köz tár sa ság, az Iz lan di Köz tár sa ság,
Ma ce dó nia Volt Ju go szláv Köz tár sa ság, a Nor vég Ki rály -
ság, Szer bia és Mon te neg ró, Ro má nia és az ENSZ igaz ga -
tá sa alatt álló Ko szo vó kö zött az Euró pai Kö zös Lég tér
(EKLT) lét re ho zá sá ra irá nyuló több ol da lú Meg álla po dás
ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi LXII. tör vény 5.  § (4) be kez -
dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 5.  § (5) be kez dé sé -
ben a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

172.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -

vény ha tály ba lép te té sé rõl, vég re haj tá sá ról  szóló 1952. évi
22. tör vényerejû ren de let 35.  §-a,

b) a Pol gá ri per rend tar tás egyes ren del ke zé se i nek mó -
do sí tá sá ról  szóló 1957. évi VIII. tör vény ha tály ba lé pé sé rõl 

és vég re haj tá sá ról  szóló 1958. évi 5. tör vényerejû ren de let
14.  §-a,

c) az 1960. évi 21. tör vényerejû ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 1973. évi 4. tör vényerejû ren de let,

d) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv
Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a ví -
zum kö te le zett ség meg szün te té sé rõl, Belg rád ban 1965. no -
vem ber hó nap 23. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1966. évi 4. tör vényerejû ren de let,

e) a  Magyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ro mán
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zött, a hi va ta los és
ma gán cé lú uta zá sok ra vo nat ko zó be- és ki uta zá si,
valamint át uta zá si ví zum kö te le zett ség meg szün te té sé rõl
Bu da pes ten, 1967. no vem ber 1-jén alá írt egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 1968. évi 7. tör vényerejû ren de let,

f) a Pol gá ri per rend tar tás mó do sí tá sá ról  szóló 1972. évi 
26. tör vényerejû ren de let 64.  § (2) be kez dé se,

g) a  Magyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tá ron a ha tár for ga lom kö -
zös el len õr zé sé rõl Prá gá ban az 1976. évi jú ni us hó 18.
nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1977. évi
19. tör vényerejû ren de let,

h) a nem zet kö zi pol gá ri re pü lés rõl Chi ca gó ban, az
1944. évi de cem ber hó 7. nap ján alá írt Egyez mény és az
annak mó do sí tá sá ról  szóló jegy zõ köny vek ki hir de té sé rõl
 szóló 1971. évi 25. tör vényerejû ren de let 3.  § (3) be kez dé -
se,

i) a Pol gá ri tör vénykönyv mó do sí tá sá ról és egy sé ges
szö ve gé rõl  szóló 1977. évi IV. tör vény ha tály ba lé pé sé rõl
és vég re haj tá sá ról  szóló 1978. évi 2. tör vényerejû ren de let
25.  § (6) be kez dé se,

j) az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és a
név vi se lés rõl  szóló 1982. évi 17. tör vényerejû ren de let
13.  § (3) be kez dé sé ben az „a ma gyar ide gen ren dé sze ti ha -
tó ság ál tal ki ál lí tott”, valamint a „ , le te le pe dé si en ge -
déllyel” szö veg rész, to váb bá 42.  § (1) be kez dés má so dik
mon da ta, valamint (2) és (4) be kez dé se,

k) a jog ta ná cso si te vé keny ség rõl  szóló 1983. évi 3. tör -
vényerejû ren de let 22.  § (3) be kez dé se,

l) az egyes pol gá ri jogi sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
1984. évi 33. tör vényerejû ren de let 29.  §-a,

m) a nuk le á ris anya gok fi zi kai vé del mé rõl  szóló egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1987. évi 8. tör vényerejû ren de -
let 4.  § (2) be kez dé se
ha tá lyát vesz ti.

173.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Bün te tõ Tör vény könyv mó do sí tá sá ról  szóló

1989. évi LIV. tör vény 5.  § (4) be kez dé se,
b) a tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az ál lam

ál tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul oko -
zott ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi
XXV. tör vény 10.  § (2) be kez dé se,

c) a volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek ren -
de zé sé rõl  szóló 1991. évi XXXII. tör vény 7.  § (1) be kez -
dé se és 11.  § (1) be kez dé se,
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d) a szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény ha tály -
ba lé pé sé rõl és az át me ne ti sza bá lyok ról  szóló 1992. évi
II. tör vény 21.  § (6) be kez dé se,

e) az ipar jog vé del mi el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si
díj ár ól  szóló 1992. évi IV. tör vény,

f) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 124.  § (7) be kez dé se,

g) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi
LXXIV. tör vény 71.  § (4) be kez dé se,

h) a Bu da pest fõ vá ros köz igaz ga tá si te rü le té rõl és ke rü -
le ti be osz tá sá ról  szóló 1994. évi XLIII. tör vény 3.  § (4) be -
kez dé se,

i) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény 277.  § (2) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Miniszté -
riumot és” szö veg rész,

j) a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
14.  § (6) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del mi és víz ügyi”
szö veg rész,

k) a Gyer mek és If jú sá gi Alap ról, a Nem ze ti Gyer mek
és If jú sá gi Köz ala pít vány ról, valamint az if jú ság gal össze -
füg gõ egyes ál lam i fel ada tok el lá tá sá nak szer ve ze ti rend -
jé rõl  szóló 1995. évi LXIV. tör vény 3.  § (2) be kez dé se,

l) a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i nak 1995. évi
költ ség ve té sé rõl és a ter mé szet be ni egész ség biz to sí tá si
szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá sá nak ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 1995. évi LXXIII. tör vény 25.  § (4) be kez dé se,

m) a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl  szóló 1995. évi
CVII. tör vény 2.  § (4) be kez dé se,

n) a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény 23/D.  § (5) be kez dé se,

o) a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör -
vény 4.  § k) pont ja,

p) a  Magyar Köz tár sa ság 1997. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 1996. évi CXXIV. tör vény 97.  § (3) be kez dé se,

q) a be ho zott kõ olaj és kõ olaj ter mé kek biz ton sá gi
kész le te zé sé rõl  szóló 1993. évi XLIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 1997. évi CXVII. tör vény 19.  § (3) be kez dé se,

r) a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el -
lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör -
vény 52.  §-ában és 70.  § (2) be kez dé sé ben az „az aláb bi ak
sze rint” szö veg rész, 92.  § (1) be kez dé sé ben az „a He lyi
ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet ben, valamint a Nem -
ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma fe je zet ben meg je -
le nõ elõ irány za tok kö zött” szö veg rész, 92.  § (3) be kez dé -
se,

s) az adó zás rend jé rõl  szóló 1990. évi XCI. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LXII. tör vény,

t) a mi nisz te rek fel adat- és ha tás kö ré nek vál to zá sá val,
valamint az If jú sá gi és Sport mi nisz té ri um lét re ho zá sá val
össze füg gés ben szük sé ges tör vénymódosításokról  szóló
1998. évi LXXXVI. tör vény,

u) a köz jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 1999. évi XLIV. tör vény 67.  § (1) be kez dé se,

v) a szer ve zett bû nö zés, valamint az az zal össze füg gõ
egyes je len sé gek el le ni fel lé pés sza bá lya i ról és az eh hez

kap cso ló dó tör vénymódosításokról  szóló 1999. évi
LXXV. tör vény 62.  § (5) be kez dé se,

w) a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
88.  § (2) be kez dés p) pont já ban az „a bel ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben” szö veg rész,

x) a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si
Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si
Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény 
16.  § (8) be kez dé sé ben az „a te rü let ren de zé si ha tó ság
szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sá nak figye lembe véte lével” szö -
veg ré szek és a „ , valamint” szö veg rész
ha tá lyát vesz ti.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a kon zu li vé de lem rõl  szóló 2001. évi XLVI. tör vény

19.  § (4) be kez dés má so dik mon da ta,
b) az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és a

név vi se lés rõl  szóló 1982. évi 17. tör vényerejû ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi XLV. tör vény 34.  § (3) be -
kez dé se, valamint 37.  §-a,

c) az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi -
ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi
XCI. tör vény 230.  §-a,

d) a  Magyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és
az ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló 2003. évi
CXVI. tör vény 110.  § f) pont ja, 112.  § (1) be kez dés
a) pont ja és 112.  § (3) be kez dé se,

e) a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény 175/C.  § (4) be kez dé se,

f) az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés nek az
áruk sza bad áram lá sát biz to sí tó ren del ke zé se i hez kap cso -
ló dó köl csö nös el is me rés al kal ma zá sá ról  szóló 2004. évi
XIV. tör vény mel lé ke le té nek 7. pont ja,

g) a pol gár õr ség rõl  szóló 2006. évi LII. tör vény 6.  §
(2) be kez dé se
ha tá lyát vesz ti.

(3) Nem lép ha tály ba a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi LXI. tör -
vény 65.  § (1) be kez dé sé nek a köz ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXIX. tör vény 95.  § (1) be kez dés o) pont ját
meg ál la pí tó ren del ke zé se.

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

174.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A (6) be kez dés a ki hir de tést kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(3) A 2006. de cem ber 31-én a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 44.  § (1) be kez dé sé nek
ha tá lya alá tar to zó szer vek nél az il let mény ki egé szí tés
mér té ke e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen a fel sõ fo kú is -
ko lai vég zett sé gû köz tiszt vi se lõ ese té ben az alap il let mé -
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nyé nek 50%-a, kö zép is ko lai vég zett sé gû köz tiszt vi se lõ
ese té ben az alap il let mé nyé nek 15%-a.

(4) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv alap te vé keny sé ge
ke re té ben fog lal koz ta tott kö zép fo kú vég zett sé gû köz tiszt -
vi se lõ köz szol gá la ti jog vi szo nya a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 7.  § (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel té tel hi á nya  miatt nem szün tet he tõ meg,
ha

a) a köz tiszt vi se lõ ko ráb ban a köz pon ti ál lam igaz ga tá si 
szerv te rü le ti szer vé nek ál lo má nyá ba tar to zott, és a te rü le ti 
szerv meg szün te té sé re e tör vény ki hir de té sét meg elõ zõ
egy év fo lya mán olyan mó don ke rül sor, hogy a te rü le ti
szerv jog utód ja a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv lett, és

aa) az öreg sé gi nyug díj kor ha tá ra el éré sé ig ke ve sebb
mint öt év van hát ra, vagy

ab) a köz tiszt vi se lõ fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény alap -
kép zé sén leg ké sõbb a 2008/2009-es ok ta tá si tan év ben
meg kez di ta nul má nya it, és az elõ írt idõ alatt a ké pe sí tést
meg szer zi, vagy

b) a jog utód köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv nél alap te -
vé keny sé gen kí vü li mun ka kör ben tör té nõ fog lal koz ta tá sá -
ra le he tõ ség van.

(5) Az ál lam i ve ze tõi szol gá la ti jog vi szo nyá nak vagy
ál lam i ve ze tõi jog vi szo nyá nak lé te sí té sét köz vet le nül
meg elõ zõ en köz szol gá la ti jog vi szonnyal ren del ke zõ ál -
lam tit kár és szak ál lam tit kár ré szé re az ál lam i ve ze tõi szol -
gá la ti jog vi szo nyá nak meg szû né sét köve tõen, ha azt har -
minc na pon be lül írás ban kéri, an nál a szerv nél (jog utód
szer vé nél), amely nél ál lam i ve ze tõi szol gá la ti jog vi szo nya 
fenn állt, ve ze tõi meg bí zás sal járó, en nek hi á nyá ban más
meg fe le lõ köz tiszt vi se lõi mun ka kört kell fel aján la ni.

(6) A Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá -
lasz tá si Hi va talt a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz -
ter irá nyít ja az zal, hogy a hi va tal el já rá sa so rán a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény sze rin ti fel ügye le ti jog -
kört a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás sal kap cso la tos 
ügyek te kin te té ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
gya ko rol ja.

(7) Az egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka ma rák ról
 szóló 2006. évi XCVII. tör vény 21.  § (4) be kez dé se az
„Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat nak
(a továb biak ban: ÁNTSZ) az – az egész ség ügyi szol gál ta -
tó mû kö dé si en ge dé lye sze rint – ille té kes me gyei in té ze -
tét” szö veg rész he lyett az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szer vet” szö veg gel, 31.  § (2) be kez dé se az „ÁNTSZ” szö -
veg rész he lyett az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv”
szö veg gel, valamint az „ÁNTSZ-nek az egész ség ügyi
szol gál ta tó mû kö dé si en ge dé lye sze rint ille té kes me gyei
in té ze té hez” szö veg rész he lyett az „egész ség ügyi ál lam -
igaz ga tá si szerv ré szé re” szö veg gel, 35.  § (1) be kez dé se az 
„az egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyett az „a mi -
nisz ter” szö veg gel, 35.  § (2) be kez dé se az „ÁNTSZ me -
gyei in té ze te i nek” szö veg rész he lyett az „egész ség ügyi ál -
lam igaz ga tá si szerv” szö veg gel lép ha tály ba.

(8) Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
140/A.  §-ának – az egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka -
ma rák ról  szóló 2006. évi XCVII. tör vény 28.  § (6) be kez -
dé se ál tal meg ál la pí tott – (2) be kez dé se az „az ÁNTSZ-re
irány adó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint az egész ség ügyért
fele lõs” szö veg rész he lyett az „a” szö veg gel,
140/A.  §-ának – az egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka -
ma rák ról  szóló 2006. évi XCVII. tör vény 28.  § (6) be kez -
dé se ál tal meg ál la pí tott – (3) be kez dé se az „ÁNTSZ az Or -
szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal út ján” szö veg rész he lyett az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg gel,
140/A.  §-ának – az egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka -
ma rák ról  szóló 2006. évi XCVII. tör vény 28.  § (6) be kez -
dé se ál tal meg ál la pí tott – (4) be kez dé se az „ÁNTSZ ille té -
kes me gyei in té ze te i nek” szö veg rész he lyett az „egész ség -
ügyi igaz ga tá si szerv” szö veg gel, 140/A.  §-ának – az
egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka ma rák ról  szóló
2006. évi XCVII. tör vény 28.  § (6) be kez dé se ál tal meg ál -
la pí tott – (8) be kez dés a) pont ja az „Or szá gos Tisz ti fõ or -
vo si Hi va tal – or szá gos tisz ti fõ or vos ál tal ki je lölt – 3 kép -
vi se lõ je” szö veg rész he lyett az „egész ség ügyi ál lam igaz -
ga tá si szerv ál tal ki je lölt 3 sze mély” szö veg gel,
140/A.  §-ának – az egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka -
ma rák ról  szóló 2006. évi XCVII. tör vény 28.  § (6) be kez -
dé se ál tal meg ál la pí tott – (8) be kez dés c) pont ja az „Egész -
ség ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyett az „egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg gel, 140/A.  §-ának – az
egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka ma rák ról  szóló
2006. évi XCVII. tör vény 28.  § (6) be kez dé se ál tal meg ál -
la pí tott – (9) be kez dés a) pont ja az „ÁNTSZ ille té kes me -
gyei in té ze té nek – a me gyei tisz ti fõ or vos ál tal ki je lölt –”
szö veg rész he lyett az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv” szö veg gel, 140/E.  §-ának – az egész ség ügy ben mû -
kö dõ szak mai ka ma rák ról  szóló 2006. évi XCVII. tör vé ny
28.  § (6) be kez dé se ál tal meg ál la pí tott – (5) be kez dés
b) pont ja az „ÁNTSZ-nek az egész ség ügyi szol gál ta tó mû -
kö dé si en ge dé lye sze rint ille té kes me gyei in té ze tét” szö -
veg rész he lyett az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szer vet”
szö veg gel

lép ha tály ba.

(9) Az egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka ma rák ról
 szóló 2006. évi XCVII. tör vény 33.  § a) pont ja nem lép ha -
tály ba.

(10) Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
140/A.  §-ának – az egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka -
ma rák ról  szóló 2006. évi XCVII. tör vény 28.  § (6) be kez -
dé se ál tal meg ál la pí tott – (3) be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta nem lép ha tály ba.

(11) 2007. áp ri lis 1-jén

a) az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló 2000. évi
II. tör vény 1.  § (2) be kez dés c) pont já ban az „a  Magyar Or -
vo si Ka ma ra” szö veg rész he lyé be az „az egész ség ügyi ál -
lam igaz ga tá si szerv” szö veg,

b) az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és a
név vi se lés rõl  szóló 1982. évi 17. tör vényerejû ren de let 4.  § 
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(3)–(5) be kez dé sé ben, valamint a 38.  § (2) be kez dé sé ben a
„a fõ vá ro si fõ jegy zõ” szö veg rész he lyé be az „az anya -
köny vi ügye kért fe le lõs mi nisz ter ál tal ren de let ben ki je lölt 
szerv” szö veg

lép.

175.  § (1) A jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló 2003. évi
LXXX. tör vény 54.  § (2)–(3) be kez dé sé ben, 55.  § (1) be -
kez dé sé ben, 56.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 57.  § (1)–(3) be -
kez dé sé ben, 58.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 62.  § (1)–(2) és
(4) be kez dé sé ben, 63.  § (5) be kez dé sé ben a „me gyei hi va -
tal” szö veg rész he lyett „jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat” szö -
veg, 55.  § (2) be kez dé sé ben, 61.  § (2) be kez dé sé ben a
„me gyei hi va talt” szö veg rész he lyett a „jogi se gít ség nyúj -
tó szol gá lat” szö veg, 61.  § (1) be kez dé sé ben a „tá mo ga tás
en ge dé lye zé sé nek ügyé ben elsõ fo kon el járt me gyei hi va -
tal” szö veg rész he lyett a „jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat”
szö veg, 63.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei hi va tal hoz” szö -
veg rész he lyett a „jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat hoz” szö -
veg lép ha tály ba.

(2) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 131.  §
(1) be kez dé sé ben az  „– a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé -
nek irá nyí tá sa alatt, a tör vény ál tal az erre ki je lölt, kis tér sé -
gi szék hely te le pü lé se ken mû kö dõ, ön ál ló fel adat kö rû
köz igaz ga tá si vég re haj tó szol gá lat (a továb biak ban: vég -
re haj tó szol gá lat)” szö veg rész „a köz igaz ga tá si vég re haj tó 
szol gá lat (a továb biak ban: vég re haj tó szol gá lat)” szö veg -
gel lép ha tály ba.

(3) A gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör -
vény 367.  § 26. pont já nak a „ , 77.  § (1) be kez dés f) és
g) pont ja i ban az „és köz hasz nú tár sa sá gok” szö veg rész”
szö veg ré sze nem lép ha tály ba.

(4) A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a
vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 13.  § (3) be -
kez dés a) pont ja a „Cég szol gá lat” szö veg rész he lyett a
„cég in for má ci ós szol gá lat” szö veg gel, 20.  § (1) be kez dé se 
az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyett az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té -
rium” szö veg gel, az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyett az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg gel lép
ha tály ba.

176.  § (1) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti

a) a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i ról és azok
1993. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1992. évi LXXXIV. tör -
vény,

b) a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let rõl  szóló 1998. évi
LXXXV. tör vény.

(2) E tör vény 174.  § (6) be kez dé se 2006. de cem ber
31-én, 1–173.  §-a 2007. ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

2006. évi CX.
tör vény

a közlekedéssel összefüggõ egyes tör vények
módosításáról*

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény, a
köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény, a vas úti
köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör vény, a ví zi -
köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény, valamint a
Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve zet rõl  szóló 1948. évi
egyez mény nek az 1993. évi mó do sí tá sok kal egy sé ges
szer ke zet be fog lalt szö ve gé nek ki hir de té sé rõl  szóló 2003.
évi LXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról az Or szág gyû lés a kö -
vet ke zõ tör vényt al kot ja:

I. Fejezet

A légiközlekedésrõl  szóló
1995. évi XCVII. tör vény módosítása

1.  § A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör -
vény (a továb biak ban: Lt.) 3/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„3/B.  § (1) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság jo go sult kül föl di
lajst rom ba fel vett pol gá ri lé gi jár mû vet (a továb biak ban:
kül föl di lé gi jár mû) és annak sze mély ze tét a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén el len õriz ni. A lé gi köz le ke dé si ha tó ság
az el len õr zés rõl je len tést ké szít.

(2) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság az ellen õr zés be fe je zé se
után a lé gi jár mû pa rancs no kát vagy a lé gi jár mû üzem ben
tar tó já nak kép vi se lõ jét tá jé koz tat ja az ellen õr zés ered mé -
nyé rõl. Amennyi ben a lé gi köz le ke dé si ha tó ság az el len õr -
zé se so rán ész le li, hogy a kül föl di lé gi jár mû vagy annak
sze mély ze te a nem zet kö zi szer zõ dé sek ben fog lalt fel té te -
lek nek nem fe le l meg, a je len tést meg kül di a lé gi jár mû
üzem ben tar tó já nak és az érin tett kül föl di ál lam lé gi köz le -
ke dé si ha tó sá gá nak.

(3) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a je len tést ha la dék ta la nul az 
Euró pai Bi zott ság, valamint – ké ré sük re – az Euró pai Unió
tag ál la ma i nak lé gi köz le ke dé si ha tó sá gai és az Euró pai Re pü -
lés biz ton sá gi Ügy nök ség ren del ke zé sé re bo csát ja.

(4) Amennyi ben a je len tés le het sé ges biz ton sá gi koc ká -
zat ra utal, vagy a je len tés sze rint a lé gi jár mû nem fe le l meg 
a nem zet kö zi biz ton sá gi elõ írásoknak és a re pü lés biz ton -
sá gát ve szé lyez te ti, a je len tést ké se de lem nél kül meg kell
kül de ni az Euró pai Unió va la mennyi tag ál la ma lé gi köz le -
ke dé si ha tó sá gá nak és az Euró pai Bi zott ság nak.

(5) Az ellen õr zés ered mé nyé rõl a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság tá jé koz tat hat ja más ál lam lé gi köz le ke dé si ha tó sá gát,
to váb bá az érin tett nem zet kö zi szer ve ze te ket.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 11-i ülés nap ján fo -
gadta el.
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(6) Ab ban az eset ben, ha a lé gi köz le ke dé si ha tó ság – a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl – a kül föl di lé gi -
jár mû olyan sé rü lé sé rõl vagy meg hi bá so dá sá ról sze rez tu -
do mást, amely a re pü lés biz ton sá gát ve szé lyez te ti, a lé gi -
jár mû to váb bi re pü lé sét azon na li ha tállyal meg tilt ja a sé rü -
lés vagy a meg hi bá so dás ki ja ví tá sá ig. Er rõl tá jé koz tat ja a
köz le ke dés biz ton sá gi szer vet, valamint a lé gi jár mû üzem -
ben tar tó já nak és lajst ro mo zó ál la má nak lé gi köz le ke dé si
ha tó sá gát.

(7) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság az ellen õr zés so rán tu do -
má sá ra ju tott ada to kat csak a lé gi köz le ke dés biz ton sá gá ra
vo nat ko zó in téz ke dé se i vel össze füg gés ben hasz nál hat ja
fel. A lé gi jár mû hi á nyos sá gá ra vagy hi bá já ra vo nat ko zó an
ön kén te sen adott in for má ci ó val össze füg gés ben a je len tés
az in for má ci ót adó sze mély ada ta it nem tar tal maz hat ja.”

2.  § Az Lt. 61.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) A lé gi for ga lom irá nyí tá sá ra ki je lölt szerv nek az ál -
ta la ke zelt – lég tér igény be vé te li díj fi ze té sé re kö te -
les – for ga lom után az egy sé ges euró pai ég bolt lét re ho zá -
sá ra vo nat ko zó ke ret meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2004. már -
cius 10-i 549/2004/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let (,,ke ret ren de let”) 4. cik ke ren del ke zé sé nek meg fele -
lõen ki je lölt nem ze ti fel ügye le ti ha tó ság (a továb biak ban:
fel ügye le ti ha tó ság) ré szé re fel ügye le ti dí jat kell fi zet nie.
A lé gi for ga lom irá nyí tá sá ra ki je lölt szerv ál tal fi ze ten dõ
fel ügye le ti díj mér té ke – a kü lön jog sza bály sze rint lég tér
igény be vé te li díj fi ze té sé re kö te le zett – re pü lé sen ként
600 fo rint, de össze sen leg fel jebb évi 300 mil lió fo rint. A
fel ügye le ti dí jat ne gyed éves rész le tek ben, az adott ne -
gyed év – fel ügye le ti ha tó ság ré szé re meg kül dött – for gal -
mi sta tisz ti kai ada tai alap ján a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap
hu sza dik nap já ig kell fo rint ban át utal ni a fel ügye le ti ha tó -
ság szám lá já ra.

(6) A fel ügye le ti díj a fel ügye le ti ha tó sá got il le ti meg, és 
azt csak a lé gi for gal mi szol gá lat tal kap cso la tos fel ada ta i -
nak el lá tá sá val össze füg gés ben hasz nál hat ja fel.”

3.  § Az Lt. Ötö dik rész e a kö vet ke zõ VI/A. fe je zet tel és
65/A.  §-sal egé szül ki:

„VI/A. Fejezet

Baleseti és repülésbiztonsági szolgálatok

65/A.  § (1) A kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott légi -
közlekedési bal ese tek, sú lyos re pü lõ ese mé nyek, re pü lõ -
ese mé nyek és lé gi köz le ke dé si rend el le nes sé gek ha la dék -
ta lan be je len té se, valamint a szük sé ges in téz ke dé sek meg -
ho za ta la ér de ké ben a pol gá ri lé gi jár mû üzem ben tar tó já -
nak, a re pü lõ tér üzem ben tar tó já nak és a lé gi for gal mi szol -
gá lat nak kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint
bal ese ti ügye le ti szol gá la tot, to váb bá a lé gi köz le ke dés biz -
ton sá ga ér de ké ben re pü lés biz ton sá gi szol gá la tot kell fenn -
tar ta nia, vagy csat la koz nia kell olyan szer ve zet hez, amely
a lé gi köz le ke dé si ha tó ság jó vá ha gyá sá val e szol gá la tok
fel ada ta it át vál lal ja. A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a jóvá -
hagyást meg elõ zõ en a köz le ke dés biz ton sá gi szerv tõl vé le -
ményt kér het.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bal ese ti ügye le ti
szol gá lat és re pü lés biz ton sá gi szol gá lat egy szer ve zet ke -
re té ben is el lát ha tó.

(3) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott lé gi köz le ke -
dé si bal ese tek, sú lyos re pü lõ ese mé nyek, re pü lõ ese mé nyek 
és lé gi köz le ke dé si rend el le nes sé gek ha la dék ta lan be je len -
té se, valamint a szük sé ges in téz ke dé sek meg ho za ta la ér de -
ké ben az ál lam i lé gi jár mû üzem ben tar tó já nak és üze mel -
te tõ jé nek bal ese ti ügye le ti szol gá la tot, to váb bá az ál lam i
célú lé gi köz le ke dés biz ton sá gá nak fenn tar tá sa ér de ké -
ben – a ka to nai lég ügyi ha tó ság fel ügye le te alatt – az
üzem ben tar tó és az üze mel te tõ szer ve zet ve ze tõ jé nek köz -
vet len alá ren delt sé gé ben mû kö dõ re pü lés biz ton sá gi szol -
gá la tot kell fenn tar ta nia.

(4) Az (1) és (3) be kez dés sze rin ti bal ese ti ügye le ti szol -
gá lat tal és re pü lés biz ton sá gi szol gá lat tal kap cso la tos rész -
le tes sza bá lyo kat kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.”

4.  § (1) Az Lt. VII. fe je ze té nek címe he lyé be a kö vet ke -
zõ cím lép:

„Légiközlekedési bírság, zajvédelmi díj”

(2) Az Lt. 66/A.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg -
ré sze he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„(1) A tör vény ben és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap -
ján ki adott jog sza bály ban elõ írt”

(3) Az Lt. 66/A.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki:

[(1) A tör vény ben és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap -
ján ki adott jog sza bály ban elõ írt]

„h) zaj kor lá to zás ra”
[vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér tõi bír sá got kö te le sek fi -
zet ni.]

(4) Az Lt. 66/A.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A bír ság ki ve té sé nek rész le tes sza bá lya it és a be -
sze dett bír ság össze gé nek fel hasz ná lá si rend jét a mi nisz ter 
az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben és a 
lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal ki je lölt zaj gát ló vé dõ öve zet
ál tal érin tett te le pü lé si ön kor mány za tok kal egyez tet ve
ren de let ben ál la pít ja meg.”

(5) Az Lt. 66/A.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(13) be kez dé sek -
kel egé szül ki:

„(6) Nyil vá nos re pü lõ tér üzem ben tar tó ja e tör vény ben,
valamint a re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ zaj gát ló
vé dõ öve ze tek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és meg szün -
te té sé nek sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let ben elõ írt
ten ni va lók el lá tá sá hoz szük sé ges anya gi fe de zet biz to sí tá -
sa ér de ké ben a re pü lõ tér-hasz ná lat dí já nak ele mei kö zött a
zajt oko zó lé gi jár mû vek já ra tó i val szem ben zaj vé del mi
költ sé ge it ér vé nye sít he ti.

(7) Ha a zaj vé del mi in téz ke dé sek vég re haj tá sá ra a re pü -
lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ zaj gát ló vé dõ öve ze tek
ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és meg szün te té sé nek sza -
bá lya i ról  szóló kor mány ren de let 17.  §-ának (5) be kez dé se
sze rin ti el já rás ke re té ben ke rül sor, a re pü lõ tér üzem ben
tar tó ja kö te les a re pü lõ tér-hasz ná la ti dí jak kö zött – el kü lö -

12294 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/154. szám



ní tet ten – zaj vé del mi dí jat fel szá mí ta ni. A fel szá mí tan dó
zaj vé del mi díj mér té két az ille té kes a lé gi köz le ke dé si ha -
tó ság ha tá ro zat ban ál la pít ja meg.

(8) A zaj vé del mi díj mér té két a fel szál lás ra és le szál lás -
ra kü lön kell meg ha tá roz ni oly mó don, hogy az ará nyos le -
gyen a Chi ca gói Egyez mény kü lön jog sza bállyal ki hir de -
tett 16. füg ge lé ke 1. kö te té nek elõ írásai sze rint a lé gi jár mû
zaj bi zo nyít vá nyá ban ta nú sí tott, ef fek tív ér zé kelt zaj szint -
bõl (EPN dB) szá mí tott zaj ener gi á val. Fel szál lás nál az át -
re pü lé si (flyo ver) vo nat ko zá si pont ra meg adott zaj ér té ket
(Ld), le szál lás nál a meg kö ze lí té si (app ro ach) és az ol dal só
(la te ral) vo nat ko zá si pont ra adott zaj ér té kek szám ta ni át la -
gát (La) kell figye lembe ven ni. A zaj ér té kek bõl szá mí tott
zaj ener gia 10(0,1Li), ahol Li egyen lõ fel szál lás nál az Ld-vel,
le szál lás nál La-val. Ma ga sabb zaj vé del mi díj té telt kell al -
kal maz ni a re pü lõ tér éj sza kai hasz ná la ta ese tén.

(9) A nyil vá nos re pü lõ tér nek a re pü lõ tér-hasz ná lat ra
vo nat ko zó díj sza bá sá ban a zaj vé del mi dí jat a re pü lõ tér
hasz ná lói szá má ra köz zé kell ten ni.

(10) A zaj vé del mi díj (7) be kez dés sze rin ti fel szá mí tá -
sá ból be folyt összeg csak zaj vé del mi in téz ke dé sek re, a
zaj gát ló öve zet kör nye ze ti ál la po tát ja ví tó, a kör nye ze ti ál -
la pot el len õr zé sét, az érin tet tek tá jé koz ta tá sát szol gá ló in -
téz ke dé sek re hasz nál ha tó. A zaj vé del mi díj ból szár ma zó
be vé telt, illetve a kör nye zet vé del mi célú fel hasz ná lá so kat
a re pü lõ tér üzem ben tar tó ja kö te les el kü lö nít ve nyil ván tar -
ta ni, és a be vé te lek rõl, a meg tett in téz ke dé sek rõl éven te tá -
jé koz tat ni az ille té kes lé gi köz le ke dé si ha tó sá got. A zaj vé -
del mi célú be vé tel fel hasz ná lá sá nak rész le tes jog cí me it, a
nyil ván tar tás és tá jé koz ta tás tar tal mát, rend jét az ille té kes
lé gi köz le ke dé si ha tó ság a fel szá mí tan dó zaj vé del mi dí jat
meg ál la pí tó ha tá ro zat ban írja elõ.

(11) A zaj vé del mi díj jog cí mén be sze dett összeg a zaj -
vé del mi in téz ke dés re kö te le zet tet il le ti meg ab ban az eset -
ben is, ha a be sze dõ nem azo nos a re pü lõ tér üzem ben tar tó -
já val. A zaj vé del mi költ sé gek fe de ze té ül szol gá ló díj elem
meg ha tá ro zá sá nak mód já ról, mér té ké rõl, át adá sá nak rész -
le te i rõl a dí jat be sze dõ nek és a zaj vé del mi in téz ke dé sek re
kö te le zett nek kell meg ál la pod nia.

(12) A 37.  § (1) be kez dé sé nek ac) pont já ban meg ha tá ro -
zott kö zös fel hasz ná lá sú re pü lõt erek ese té ben a re pü lõ tér
lé te sí té si, mû kö dé si en ge dé lyé nek tu laj do no sa te kin ten dõ
a zaj vé de lem szem pont já ból a re pü lõ tér üzem ben tar tó já -
nak. A re pü lõ tér hasz ná ló i nak meg ál la po dás ban kell rög -
zí te ni a zaj vé del mi költ sé gek egy más kö zöt ti meg osz tá sát,
amely nek arány ban kell áll nia az oko zott zaj ter he lés sel és
az eb bõl fa ka dó kö te le zett sé gek kel.

(13) A zaj vé del mi díj meg ál la pí tá sá nak rész le tes sza bá -
lya it és a be sze dett díj össze gé nek fel hasz ná lá si rend jét a
mi nisz ter az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter -
rel – valamint kö zös fel hasz ná lá sú re pü lõ tér ese té ben a
hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter rel is – egyet ér tés ben és a
lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal ki je lölt zaj gát ló vé dõ öve zet
ál tal érin tett te le pü lé si ön kor mány za tok kal egyez tet ve
ren de let ben ál la pít ja meg.”

5.  § (1) Az Lt. 69.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A nyil vá nos re pü lõ tér – a kö zös fel hasz ná lá sú ka to -
nai és pol gá ri re pü lõ tér ka to nai szek to rá nak ki vé te lé vel –,
a lajst rom ba be jegy zett pol gá ri lé gi jár mû, to váb bá a ma -
gyar tu laj don ban lévõ, lajst ro mo zás ra nem kö te le zett pol -
gá ri lé gi jár mû üzem ben tar tá sa, valamint pol gá ri lé gi for -
gal mi irá nyí tó szol gá lat ál tal lé gi for gal mi irá nyí tói te vé -
keny ség – har ma dik sze mély nek oko zott kár meg té rí té se
cél já ból, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – fe le lõs -
ség biz to sí tá si fe de zet fenn ál lá sa ese tén vé gez he tõ. A nyil -
vá nos re pü lõt erek ese té ben a fe le lõs ség biz to sí tá si fe de zet
össze gét a tárgy évet meg elõ zõ há rom év sta tisz ti kai ada tai
alap ján szá mí tott át la gos éves utas for ga lom alap ján kell
meg ál la pí ta ni.”

(2) Az Lt. 69.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § (2) be kez dé sé nek je lö lé se (3) be kez dés -
re vál to zik:

„(2) Nyil vá nos re pü lõ tér üzem ben tar tá sá ra – kö zös fel -
hasz ná lá sú ka to nai és pol gá ri re pü lõ tér ka to nai szek to rá -
nak ki vé te lé vel –, to váb bá pol gá ri lé gi for gal mi irá nyí tó
szol gá lat ál tal lé gi for gal mi irá nyí tói te vé keny ség el lá tá sá -
ra, valamint lé gi köz le ke dé si te vé keny ség vég zé sé re a 22.  § 
sze rin ti, a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ha tás kö ré be tar to zó en -
ge dély meg adá sá hoz és ér vény ben tar tá sá hoz a ké rel me zõ -
nek meg fe le lõ fe le lõs ség biz to sí tá si fe de zet tel kell ren del -
kez nie. A gaz da sá gi célú lé gi köz le ke dé si te vé keny ség
(71.  § 27. pont) vég zé sé re vo nat ko zó en ge dély ab ban az
eset ben ad ha tó, illetve tart ha tó ér vény ben, ha a ké rel me zõ
a 2407/92/EGK ta ná csi ren de let 7. cik ké nek meg fele lõen
fe le lõs ség biz to sí tás sal ren del ke zik.”

6.  § Az Lt. 73.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg
a) a ma gyar lég tér igény be vé te lé nek, fel ügye le té nek,

az igény be vé tel kor lá to zá sá nak és til tá sá nak sza bá lya it;
b) a 10.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett meg ha tá ro zott ese -

te ket és a ma gyar lég tér jo go su lat lan igény be vé te le ese tén
a kö ve ten dõ el já rás sza bá lya it;

c) a légi sze mély szál lí tás – ezen be lül a dip lo má ci ai és
a kon zu li poggyász szál lí tás – a légi áru fu va ro zás, a légi
me net jegy áru sí tás, ve szé lyes áruk, ha di anya gok és ha di -
fel sze re lé sek to váb bí tá sá nak sza bá lya it;

d) a re pü lõ tér lé te sí té sé nek, fej lesz té sé nek és meg szün -
te té sé nek, to váb bá a biz ton sá gi, aka dály men tes és a zaj -
gát ló vé dõ öve zet ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és meg -
szün te té sé nek a sza bá lya it;

e) a lé gi köz le ke dés vé del mé nek sza bá lya it, a Bi zott ság
össze té te lét, jog kö rét, fel ada ta it és mû kö dé sé nek rend jét;

f) a kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tás sza bá lya it.”

7.  § (1) Az Lt. 74.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény alap ján ren de let ben ál la pít ja meg]
„c) a mi nisz ter a tag ál la mok és har ma dik or szá gok kö -

zöt ti lé gi köz le ke dé si szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó meg ál la -
po dá sok tár gya lá sá ról és vég re haj tá sá ról  szóló, 2004. áp ri -
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lis 29-i 847/2004/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de -
let 5. cik ke sze rin ti el osz tá si el já rás sza bá lya it;”

(2) Az Lt. 74.  §-ának n) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény alap ján ren de let ben ál la pít ja meg]
„n) a mi nisz ter a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter -

rel – valamint az 5.  § b) pont já nak ba) al pont já ban em lí tett
eset ben a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel
is – együt te sen a ma gyar lég tér nek az 5.  §-ban meg ha tá ro -
zott ré sze it, to váb bá a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben a Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben és re pü -
lõt ere in tör té nõ re pü lé sek vég re haj tá sá nak és a lé gi for ga -
lom irá nyí tá sá nak sza bá lya it;”

8.  § Az Lt. 74/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„74/A.  § (1) Ez a tör vény a tag ál la mok és har ma dik or -
szá gok kö zöt ti lé gi köz le ke dé si szol gál ta tá sok ra vo nat ko -
zó meg ál la po dá sok tár gya lá sá ról és vég re haj tá sá ról  szóló,
2004. áp ri lis 29-i 847/2004/EK euró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let 5. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren -
del ke zé se ket ál la pít ja meg.

(2) 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 96/67/EGK irány elve (1996. ok tó ber 15.) a
kö zös sé gi re pü lõt erek föld i ki szol gá lá si pi a cá ra való be ju -
tás ról – a föld i ki szol gá lás fel té te le i rõl és en ge dé lye zé sé -
nek rend jé rõl  szóló 7/2002. (I. 28.) Kö ViM ren de let tel
együtt;

b) a Ta nács 2000/79/EK irány elve (2000. no vem ber
27.) az Euró pai Lé gi tár sa sá gok Szö vet sé ge (AEA), az
 Európai Köz le ke dé si és Szál lí tá si Dol go zók Szö vet sé ge
(ETF), az Euró pai Köz for gal mú Pi ló ták Szö vet sé ge
(ECA), az Euró pai Re gi o ná lis Lé gi tár sa sá gok Szö vet sé ge
(ERA) és a Lé gi szál lí tók Nem zet kö zi Szö vet sé ge (IACA)
ál tal kö tött, a pol gá ri re pü lés ben dol go zó uta zó mun ka vál -
lalók mun ka ide jé nek szer ve zé sé rõl  szóló euró pai meg ál la -
po dás ról – a pol gá ri re pü lés ha jó zó sze mély ze te re pü lé si
ide jé nek sza bá lyo zá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 3.) GKM
ren de let tel együtt;

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2004/36/EK irány -
elve (2004. áp ri lis 21.) a har ma dik or szá gok kö zös sé gi re -
pü lõt ere ket hasz ná ló lé gi jár mû ve i nek biz ton sá gá ról, a
3. cikk ki vé te lé vel.”

II. Fejezet

A közúti közlekedésrõl  szóló
1988. évi I. tör vény módosítása

9.  § A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Kkt.) 15.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(5) Amennyi ben a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott dí jat 
nem fi zet ték meg, a köz út ke ze lõ je vagy az ál ta la meg álla -
po dás alap ján meg bí zott gaz dál ko dó szer ve zet a lé te sí tett,
il le tõ leg ki je lölt vá ra ko zó hely jo go su lat lan út hasz ná la tá -

nak idõ pont já tól szá mí tott 60 na pos jog vesz tõ ha tár idõn
be lül kö te les pos tá ra adni a díj- vagy pót díj fi ze té si fel szó -
lí tást. A díj- és a pót díj fi ze té si kö te le zett ség egy év alatt
évül el. A díj és a pót díj után ké se del mi ka mat nem kö ve -
tel he tõ.”

10.  § A Kkt. 18/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII.
tör vény (a továb biak ban: Mt.) ren del ke zé se it az e tör vény -
ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni a köz úti
szál lí tás ban köz re mû kö dõ azon sze mé lyek te kin te té ben,
akik a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ciá lis jog -
szabályok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK és a
2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, valamint a
3820/85/EGK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló,
2006. már ci us 15-i 561/2006/EK euró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let, – a ve ze té si idõ, a meg sza kí tás és pi he nõ idõ 
te kin te té ben – e tör vény, to váb bá a 2001. évi IX. tör -
vénnyel ki hir de tett, a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ
jár mû vek sze mély ze té nek mun ká já ról  szóló Euró pai Meg -
álla po dás (AETR) ha tá lya alá tar to zó mun kát vé gez nek.”

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

„(1) A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok kö rét, azok
vég zé sé nek és az azok hoz hasz nált, to váb bá a nem köz úti
köz le ke dé si szol gál ta tást vég zõ jár mû vek üze mel te té sé -
nek fel té te le it a Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg.”

12.  § (1) A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az e tör vény ben, valamint kü lön jog sza bály ban]

„c) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ciá lis jog -
sza bá lyok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK és a
2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, valamint a
3820/85/EGK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló,
2006. már ci us 15-i 561/2006/EK euró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let ben és e tör vény ben a ve ze té si idõ re, a meg -
sza kí tás ra és pi he nõ idõ re, to váb bá a 2001. évi IX. tör -
vénnyel ki hir de tett nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ
jár mû vek sze mély ze té nek mun ká já ról  szóló ki hir de tett
Euró pai Meg ál la po dás ban (AETR) a ve ze té si idõ re, a
meg sza kí tás ra és pi he nõ idõ re,”

[vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér tõi bír sá got kö te le sek
 fizetni.]

(2) A Kkt. 20.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bír sá go lás sal kap cso la tos el já rás le foly ta tá sá -
ra – a (11) be kez dés ben meg ha tá ro zott el len õr zé si jo go -
sult ság hoz iga zo dó an – a köz le ke dé si ha tó ság, a vám ha tó -
ság, a rend õrség, a ka taszt ró fa vé del mi ha tó ság és a Ha tár -
õr ség, az (1) be kez dés c) pont já ban fog lal tak te kin te té ben
a mun ka ügyi ha tó ság is (a továb biak ban együtt: el já ró ha -
tó ság) jo go sult.”
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(3) A Kkt. 20.  §-ának (11) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[(11) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ma gyar vagy
kül föl di rend szá mú köz úti jár mû vel vég zett te vé keny ség re
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zé sek meg tar -
tá sát]

„e) az (1) be kez dés e) pont ja te kin te té ben – az üzem ben
tar tó te lep he lyén is – kü lön jog sza bály alap ján a ka taszt ró -
fa vé del mi ha tó ság”

[jo go sult el len õriz ni.]

13.  § A Kkt. 23.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(7) Az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség más tag ál la má ban
ki adott ér vé nyes ha tó sá gi en ge déllyel és jel zés sel el lá tott
jár mû for ga lom ba he lye zé se elõtt a köz le ke dé si ha tó -
ság – a tí pus vizs gá lat és a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
for ga lom ba he lye zés elõt ti vizs gá lat mel lõ zé sé vel – a jár -
mû ere de ti ok má nyai, valamint a szár ma zá si or szág ha tó -
sá gi nyil ván tar tá sai alap ján, szem le al kal ma zá sá val ál la -
pít ja meg a jár mû nyil ván tar tás ba ve en dõ mû sza ki ada -
tait.”

14.  § A Kkt. 29.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A köz for ga lom elõl el zárt ma gán utat a köz for ga -
lom szá má ra meg nyit ni, vagy a köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utat a köz for ga lom elõl el zár ni a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mó don, a ma gán út tu laj do no sá nak
(ke ze lõ jé nek) a ké rel mé re, a köz le ke dé si ha tó ság en ge dé -
lyé vel sza bad. A ma gán út köz for ga lom szá má ra való meg -
nyi tá sá nak, illetve el zá rá sá nak té nyét az in gat lan-nyil ván -
tar tás ba be kell je gyez ni. A be jegy zést a tu laj do nos nak
(ke ze lõ nek) kell kez de mé nyez nie. A bár ki ál tal igény be
ve he tõ lé te sít mény hez ve ze tõ uta kat, valamint az ah hoz
tar to zó bel sõ út há ló za tot a köz le ke dé si ha tó ság en ge dé lyé -
vel köz út ként (or szá gos köz út ként, he lyi köz út ként) vagy
köz for ga lom elõl el nem zárt ma gán út ként kell megépí -
teni.”

15.  § A Kkt. 29/B.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és
meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott]

„a) en ge dé lye zé si el já rá sok ban ügy fél az épít te tõ, az út -
ke ze lõ, a köz mû vek tu laj do no sa (ke ze lõ je), az in gat lan tu -
laj do nos, az az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett jog sze -
rû hasz ná ló, aki nek in gat la nát a köz le ke dé si lé te sít mény
te rü let-igény be vé tel lel érin ti, in gat la na a köz le ke dé si lé te -
sít mény te rü le té vel köz vet le nül ha tá ros, vagy aki nek ka -
pu be já ró ja az út épí tés sel köz vet le nül érin tett sza ka szá hoz
csat la ko zik,

b) en ge dé lye zé si el já rá sok ban az el já rás meg in dí tá sá -
ról a köz le ke dé si ha tó ság nyolc na pon be lül, il le tõ leg
amennyi ben köz meg hall ga tás, hely szí ni szem le, ha tó sá gi
egyez te tés meg tar tá sa szük sé ges, az ar ról  szóló ér te sí tés sel 
egy ide jû leg ér te sí ti az ügy fe le ket – ide ért ve a kül föl di
ügy fe le ket is – hir det mé nyi úton,”

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

„(2) Az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg je lölt köz út -
ke ze lõk vagy az ál ta luk meg álla po dás alap ján meg bí zott,
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott gaz dál ko dó szerve -
zetek

a) az au tó pá lyák és au tó utak,
b) az or szá gos fõ utak 3500 kg meg en ge dett leg na -

gyobb össz tö me get meg ha la dó te her gép ko csi val tör té nõ
hasz ná la tá ért, az au tó pá lyák, az au tó utak és az or szá gos
fõ utak üze mel te té sé re, fenn tar tá sá ra és fel újí tá sá ra for dí -
tan dó út hasz ná la ti dí jat szed het nek, valamint ke zel he -
tik – a kö ve te lés el évü lé sé nek (a jog vesz tés) idõpont -
jáig – az út hasz ná la ti díj jal, illetve pót díj jal össze füg gõ
kü lön jog sza bály ban meg je lölt sze mély- és jár mû-azo no -
sí tó ada to kat. A díj fi ze tés sel érin tett or szá gos köz uta -
kat – ide ért ve erre irá nyuló szer zõ dés ese tén az (1) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti ke ze lõ ál tal mû köd te tett or szá gos
köz utat is – vagy azok egyes sza ka sza it, a díj, valamint
meg fi ze té sé nek el ma ra dá sa ese tén a pót díj mér té két, a fi -
ze tés mód ját és fel té te le it, valamint a be sze dett díj és pót -
díj ked vez mé nye zett jét – a Kor mány ál tal jó vá ha gyott el -
vek alap ján – a mi nisz ter a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben, ren de let ben ál la pít ja meg.”

17.  § A Kkt. 33.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül 
ki, egy ide jû leg a (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez dés re
vál to zik:

„(3) Amennyi ben az út hasz ná la ti dí jat nem fi zet ték
meg, az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg je lölt köz út ke -
ze lõk, vagy az ál ta luk meg álla po dás alap ján meg bí zott,
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott gaz dál ko dó szer ve ze -
tek a jo go su lat lan út hasz ná lat idõ pont já tól szá mí tott
60 na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül kö te le sek pos tá ra adni
a kü lön jog sza bály sze rin ti pót díj fi ze té si fel szó lí tást. Ha az 
üzem ben tar tó (gép jár mû ve ze tõ) a hely szí ni ellen õr zés al -
kal má val a pót dí jat nem fi zet te meg, e 60 na pos jog vesz tõ
ha tár idõ a hely szí ni ellen õr zés idõ pont já tól kez dõ dik.
A pót díj fi ze té si kö te le zett ség egy év alatt évül el. A pót díj
után ké se del mi ka mat nem kö ve tel he tõ.”

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

„(3) Ha az út csat la ko zást hoz zá já ru lás nél kül vagy nem
a hoz zá já ru lás ban fog lal tak sze rint lé te sí tet ték és az a vo -
nat ko zó köz le ke dés biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek nem fe -
le l meg, a köz le ke dé si ha tó ság az út csat la ko zás tu laj do no -
sát (ke ze lõ jét) annak el bon tá sá ra vagy át épí té sé re kö te lez -
he ti.”
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19.  § A Kkt. 44.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A köz le ke dé si ha tó ság a kü lön en ge dély alap ján
üze mel te tett, valamint a nem köz úti köz le ke dé si szol gál ta -
tást vég zõ jár mû vek ese té ben az (1) be kez dés c)–e) pont já -
ban meg je lölt el len õr zé se ket a jár mû te lep he lyén is vé gez -
he ti, az f) pont ban meg ha tá ro zott jár mû fenn tar tó te vé -
keny sé get csak te lep he lyen el len õriz he ti.”

20.  § (1) A Kkt. 44/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az 561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let ben, valamint a ta cho grá fok ra vo nat ko zó kö zös sé gi
ren de let ben:

a) a gép jár mû ve ze tõ jé re és a gép jár mû üzem ben tar tó -
já ra meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek el len õr zé se,

b) a köz úti és te lep he lyi el len õr zést vég zõk kép zé sé -
nek, to vább kép zé sé nek, valamint az el len õr zé si és vizs gá -
la ti mód sze rek ki ala kí tá sa,

c) a me net író ké szü lék (ta cho gráf) be épí té sét, ja ví tá sát
és il lesz té sét vég zõ mû hely re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek
el len õr zé se, valamint

d) az el len õr zés hez szük sé ges ta cho gráf kár tyák (a gép -
jár mû ve ze tõi kár tya, az el len õri kár tya, a mû hely kár tya és
az üzem ben tar tói kár tya) ki adá sa és az ah hoz kap cso ló dó
nyil ván tar tás ke ze lé se
– a 20.  § (11) be kez dés ben és a 44.  § (2) be kez dés ben az
ellen õr zõ ha tó sá gok fel adat kö rét meg ha tá ro zó elõ írások
sé rel me nél kül – a köz le ke dé si ha tó ság fel ada ta.”

(2) A Kkt. 44/A.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö zös sé gi jogi
ak tu sok ren del ke zé sei vég re haj tá sá nak el len õr zé se so rán a 
köz úti szál lí tást vég zõ egyes jár mû vek sze mély ze té nek
ve ze té si és pi he nõ ide jé nek el len õr zé sé rõl  szóló kü lön jog -
sza bály ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

(3) A Kkt. 44/A.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott el len õr zé sek tag -
ál la mi vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó an a köz le ke dé si ha tó -
ság fel ada ta:

a) a 44.  § (1) be kez dé sé nek c), d), e) és h) pont já ban, to -
váb bá az e § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott köz úti és te -
lep he lyi el len õr zé si fel ada tok ellen õr zõ ha tó sá gok kö zöt ti
fo lya ma tos ko or di ná ci ó ja,

b) a más tag ál lam köz úti ellen õr zõ ha tó sá ga i val való
adat-, ta pasz ta lat- és in for má ció cse re, to váb bá ko or di ná ció
az össze han golt köz úti el len õr zé sek biz to sí tá sá ra, valamint

c) az ellen õr zõ ha tó sá gok ál tal vég zett köz úti és te lep -
he lyi el len õr zé sek sta tisz ti kai ada ta i nak gyûj té se, össze sí -
té se, valamint en nek alap ján adat szol gál ta tás az Euró pai
Bi zott ság ré szé re.”

21.  § (1) A Kkt. 48.  § (3) be kez dé se a) pont já nak 5. al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) Fel ha tal ma zást kap
a) a Kor mány, hogy]
„5. a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok és a köz úti jár -

mû vek üzem ben tar tá sá nak ál ta lá nos sza bá lya it, és az e te -
vé keny sé gek re vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té se ese -
tén ki szab ha tó bír sá gok össze gét,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(2) A Kkt. 48.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja a kö vet ke -
zõ 12. és 13. al pont tal egé szül ki:

[(3) Fel ha tal ma zást kap
a) a Kor mány, hogy]
„12. a transz eu ró pai köz út há ló zat nak a Ma gyar Köz -

tár sa ság te rü le tén lévõ alag út ja i ra vo nat ko zó biz ton sá gi
mi ni mum kö ve tel mé nye ket,

13. a köz úti szál lí tást vég zõ egyes jár mû vek sze mély ze -
té nek ve ze té si és pi he nõ ide jé nek el len õr zé sé re vo nat ko zó
sza bá lyo kat,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(3) A Kkt. 48.  § (3) be kez dé se b) pont já nak 4. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) Fel ha tal ma zást kap
b) a mi nisz ter, hogy]
„4. az or szá gos köz utak ke ze lé sé nek sza bá lya it és a he -

lyi köz utak ke ze lé sé nek szak mai sza bá lya it,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(4) A Kkt. 48.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja a kö vet ke -
zõ 24. al pont tal egé szül ki:

[(3) Fel ha tal ma zást kap
b) a mi nisz ter, hogy]
„24. a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ciá lis jog -

sza bá lyok alap ján vég zett köz le ke dé si ha tó sá gi ellen õr zés
rész le tes sza bá lya it”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(5) A Kkt. 48.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) Fel ha tal ma zást kap]
„g) a mi nisz ter, hogy a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -

ben a díj fi ze tés sel érin tett or szá gos köz uta kat – ide ért ve az 
erre irá nyuló kon cesszi ós szer zõ dés alap ján mû köd te tett
or szá gos köz utat is – vagy azok egyes sza ka sza it, a díj,
valamint meg fi ze té sé nek el ma ra dá sa ese tén a pót díj mér -
té két, a fi ze tés mód ját és fel té te le it, valamint a be sze dett
díj és pót díj ked vez mé nye zett jét – a Kor mány ál tal jó vá ha -
gyott el vek alap ján –,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

22.  § A Kkt. 49.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„49.  § (1) Ez a tör vény a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó
egyes szo ciá lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a
3821/85/EGK és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá -
sá ról, valamint a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2006. már ci us 15-i 561/2006/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz
szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.
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(2) 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) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002/15/EK irány -
elve (2002. már ci us 11.) a köz úti fu va ro zás ban uta zó te vé -
keny sé get vég zõ sze mé lyek mun ka ide jé nek szer ve zé sé rõl, 
a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -
vénnyel és a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi
LXXV. tör vénnyel együtt;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/22/EK
 irányelve (2006. már ci us 15.) a köz úti szál lí tás ra vonat -
kozó egyes szo ciá lis jog sza bá lyok kal kap cso la tos
3820/85/EGK és a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let vég re -
haj tá sá nak mi ni mum fel té te le i rõl és a 88/599/EGK ta ná csi
irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, 2. cik ké nek (1) és
(2) be kez dé se.”

III. Fejezet

A vasúti közlekedésrõl  szóló
 2005. évi CLXXXIII. tör vény módosítása

23.  § A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi
CLXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Vtv.) 80.  §-ának
(9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A köz le ke dé si ha tó ság ügy in té zé si ha tár ide je a ké -
re lem re in dult vas úti pá lyá val és tar to zé ka i val kap cso la tos
mû sza ki en ge dé lye zé si el já rás ban 60 nap. Az el já rás meg -
in dí tá sá ról az ügy fe le ket és az ér de kel te ket a ha tó ság a ké -
re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül ér te sí ti.”

24.  § (1) A Vtv. 88.  §-a (2) be kez dé sé nek 7. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy:]
„7. a Hi va tal, illetve a köz le ke dé si ha tó ság el já rá sá ért

fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak kö rét és mér té két,
valamint az azok meg fi ze té sé re és meg osz tá sá ra vo nat ko -
zó rész le tes sza bá lyo kat a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(2) A Vtv. 88.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ 24. al -
pont tal egé szül ki:

[(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„24. a vas úti köz le ke dés biz ton sá gá ra vo nat ko zó rész -

le tes sza bá lyo kat”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

IV. Fejezet

A víziközlekedésrõl  szóló
 2000. évi XLII. tör vény módosítása

25.  § A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
(a továb biak ban: Vkt.) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az ál lam fel ada ta]

„f) a ha jó zá si, ví zi úti és ki kö tõi ope ra tív in for má ci ós
rend szer – be le ért ve a fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá so -
kat – ki épí té se, fej lesz té se és mû köd te té se, a kü lön jog sza -
bály ban meg ál la pí tott in for má ci ós alap szol gál ta tá sok nak
a fel hasz ná lók nak való té rí tés men tes ren del ke zés re bo csá -
tá sa;”

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

„(2) A 20 ten ge ri mér föld nél hosszabb uta kon köz le ke -
dõ ten ge ri sze mély ha jó és ten ge ri gyors já ra tú vízi jár mû,
illetve az ál lam ha tárt át lé põ bel ví zi sze mély ha jó üzem ben
tar tó ja kö te les fel ku ta tá si és men té si cé lok ra a ha jón uta zó
sze mé lyek ne vét, élet ko rát és ne mét tar tal ma zó utas nyil -
ván tar tást ve zet ni és azt szük ség ese tén a fel ku ta tó és men -
tõ szol gá la tok ren del ke zé sé re bo csá ta ni.”

27.  § A Vkt. 34.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A nem zet kö zi for ga lom ban részt vevõ ma gyar lo -
bo gót vi se lõ bel ví zi, illetve ten ge ri nagy ha jó pa rancs no ka
és elsõ he lyet te se az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la má -
nak ál lam pol gá ra le het.”

28.  § A Vkt. Máso dik rész e a kö vet ke zõ VII/A. fe je zet -
tel és 48/B.  §-sal egé szül ki:

„VII/A. Fejezet

Hajózásbiztonsági vagy közbiztonsági érdeket érintõ
adat kezelése

48/B.  § (1) A 2.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban meg ha -
tá ro zott fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tás al kal ma zá sa so -
rán ha jó zás biz ton sá gi és for ga lom könnyí té si cé lok ból rög -
zí tett ada tok ke ze lé sé re, valamint a kül föl di fo lya mi in for -
má ci ós szol gá la tok kal foly ta tott adat cse ré re a fo lya mi in -
for má ci ós szol gál ta tá si köz pon tot mû köd te tõ ha jó zá si ha -
tó ság, illetve az ál ta la a köz pont tech ni kai üze mel te té sé vel
meg bí zott szer ve zet jo go sult.

(2) A fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok al kal ma zá sa
so rán rög zí tett ada tok for rá sát bár mi lyen fel hasz ná lás ese -
té ben fel kell tün tet ni.”

29.  § A Vkt. 72.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„72.  § (1) A 2.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban fog lalt, a
69.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ví zi utak kal kap cso -
la tos és a 71.  §-ban fog lalt ál lam i fel ada tok for rá sát a köz -
pon ti költ ség ve tés el kü lö ní tet ten biz to sít ja.

(2) A költ ség ve té si for rás ból fi nan szí ro zott szer ve ze tek
kö zött a fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok mû köd te té sé -
vel össze füg gés ben vég re haj tott adat köz lés té rí tés men tes.
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(3) Az adat köz lés so rán az ada tok elekt ro ni kus for má -
tum ban való ren del ke zés re ál lá sa ese tén az ada tok elekt ro -
ni kus for má tum ban ke rül nek át adás ra.”

30.  § (1) A Vkt. 88.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
j) pont tal egé szül ki:

[(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány]

„j) a fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok mû köd te té si és
fej lesz té si fel ada ta i nak, valamint a té rí tés men tes alap szol -
gál ta tá sok kö ré nek”

[ren de let ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ra.]

(2) A Vkt. 88.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter]

„f) a ví zi köz le ke dés ága za ti in for má ci ós rend jé nek, a
fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok mû köd te té si és fej lesz -
té si fel ada tai – be le ért ve a kül föl di fo lya mi in for má ci ós
szol gá la tok kal foly ta tott adat cse rét – rész le tes szak mai és
mû köd te té si sza bá lya i nak, valamint a fo lya mi in for má ci ós 
szol gál ta tá sok esz kö ze i nek és szoft ve re i nek tí pus jó vá ha -
gyá si rend jé nek,”

[ren de let ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ra.]

31.  § A Vkt. 90.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„90.  § 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) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 94/25/EK irány -
elve (1994. jú ni us 16.) a kedv te lé si célú vízi jár mû vek re
vo nat ko zó tag ál la mi tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si
ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl, 8. cikk;

b) a Ta nács 98/41/EK irány elve (1998. jú ni us 18.) a
Kö zös ség tag ál la ma i nak ki kö tõ i be ér ke zõ vagy on nan in -
du ló sze mély ha jó kon uta zó sze mé lyek nyil ván tar tá sá ról,
8. és 9. cikk;

c) a Ta nács 1999/63/EK irány elve (1999. jú ni us 21.) az 
Euró pai Kö zös ség Ha jó tu laj do no sa i nak Szö vet sé ge
(ECSA) és a Köz le ke dé si Dol go zók Szak szer ve ze te i nek
Szö vet sé ge az Euró pai Uni ó ban (FST) kö zött a ten ge ré -
szek mun ka ide jé nek szer ve zé sé re vo nat ko zó an kö tött
meg ál la po dás ról, az egyes fog lal koz ta tás po li ti kai és
egész ség ügyi tár gyú jog sza bá lyok kal együtt;

d) a Ta nács 93/104/EK irány elve (1993. no vem ber 23.) 
a mun ka idõ-szer ve zés egyes szem pont ja i ról, a Mun ka
Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vénnyel
együtt;

e) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/34/EK irány -
elve (2000. jú ni us 22.) a mun ka idõ-szer ve zés egyes szem -
pont ja i ról  szóló 93/104/EK ta ná csi irány elv nek az ab ból
ki zárt ága za tok és te vé keny sé gek sza bá lyo zá sa cél já ból
tör té nõ mó do sí tá sá ról, a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vénnyel együtt;

f) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2005/44/EK irány -
elve (2005. szep tem ber 7.) a kö zös sé gi bel ví zi köz le ke dés -
re vo nat ko zó har mo ni zált fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá -
sok ról, 9. cikk.”

V. Fejezet

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetrõl  szóló
1948. évi egyezménynek az 1993. évi

 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegének kihirdetésérõl  szóló

2003. évi LXXIX. tör vény módosítása

32.  § A Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve zet rõl  szóló
1948. évi egyez mény nek az 1993. évi mó do sí tá sok kal
egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gé nek ki hir de té sé rõl
 szóló 2003. évi LXXIX. tör vény 4.  §-a a kö vet ke zõ (2) be -
kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek
meg je lö lé se (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a Nem zet kö zi 
Ten ge ré sze ti Szer ve zet ma gyar nem ze ti bi zott sá gá nak fel -
ada ta it és mû kö dé sé nek rend jét ren de let ben ál la pít sa
meg.”

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

33.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, egy -
ide jû leg

a) ha tá lyát vesz ti

aa) a Vtv. 88.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja,

ab) a köz le ke dés rõl  szóló egyes tör vények mó do sí tá sá -
ról ren del ke zõ 2002. évi LXVIII. tör vény 9.  §-a és 25.  §-a,

ac) a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII.
tör vény, valamint az ezzel össze füg gõ tör vények jog har -
mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 2003. évi
XX. tör vény 62.  §-a,

ad) a köz le ke dés sel össze füg gõ egyes tör vények mó -
do sí tá sá ról ren del ke zõ 2004. évi XXV. tör vény 30.  §-a;

b) az Lt. 23.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „a Ta nács
2407/92/EGK ren de le té ben” szö veg rész he lyé be az
„1992. jú li us 23-ai 2407/92/EGK ta ná csi ren de let ben”
szö veg lép.

(2) E tör vény 2.  §-a a ki hir de tést kö ve tõ 45. na pon lép
ha tály ba.

(3) E tör vény 13.  §-a 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(4) E tör vény 4.  §-ának (1), (4) és (5) be kez dé se,
12.  §-ának (1) be kez dé se és 20.  §-a 2007. áp ri lis 11-én lép
ha tály ba.
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34.  § (1) Az Lt. 61.  §-ának az e tör vény 2.  §-ával meg -
állapított (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a lé gi for ga lom
irá nyí tá sá ra ki je lölt szerv ál tal fi ze ten dõ fel ügye le ti díj
éves fel sõ ha tá ra 2007. év ben a 2007. ja nu ár 1-jé tõl a 32.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott na pig el telt na pon ként
822 000 fo rint tal csök ken.

(2) Amennyi ben a Kkt. 15.  §-ának az e tör vény 9 §-ával
meg ál la pí tott (5) be kez dé se sze rin ti, illetve a Kkt.
33.  §-ának az e tör vény 17.  §-ával meg ál la pí tott (3) be kez -
dé se sze rin ti pót díj fi ze té si fel szó lí tást e tör vény ha tály ba -
lé pé sé ig nem ad ták pos tá ra, azt e tör vény ha tály ba lé pé sé -
tõl szá mí tott 60 na pon be lül pos tá ra kell adni. A ha tár idõ
el mu lasz tá sa jog vesz tés sel jár. Ha az e tör vény ha tály ba lé -
pé sét meg elõ zõ en ke let ke zett pót díj fi ze té si kö te le zett ség
el évü lé sé bõl e tör vény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban
még több mint egy év van hát ra, a kö ve te lés e tör vény ha -
tály ba lé pé sé tõl szá mí tott egy éven be lül el évül.

35.  § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek
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 Ta nács 847/2004/EK ren -
de le te (2004. áp ri lis 29.) a tag ál la mok és har ma dik or szá -
gok kö zöt ti lé gi köz le ke dé si szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó
meg ál la po dá sok tár gya lá sá ról és vég re haj tá sá ról, 5. cikk;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 561/2006/EK ren -
de le te (2006. már ci us 15.) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó
egyes szo ciá lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a
3821/85/EGK és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá -
sá ról, valamint a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl.

(2) 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) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2004/36/EK irány -
elve (2004. áp ri lis 21.) a har ma dik or szá gok kö zös sé gi re -
pü lõt ere ket hasz ná ló lé gi jár mû ve i nek biz ton sá gá ról, a
3. cikk ki vé te lé vel;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/22/EK irány -
elve (2006. már ci us 15.) a köz úti szál lí tás ra vonat -
kozó egyes szo ciá lis jog sza bá lyok kal kap cso la tos
3820/85/EGK és a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let vég re -
haj tá sá nak mi ni mum fel té te le i rõl és a 88/599/EGK ta ná csi
irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, 2. cik ké nek (1) és
(2) be kez dé se;

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2005/44/EK irány -
elve (2005. szep tem ber 7.) a kö zös sé gi bel ví zi köz le ke dés -
re vo nat ko zó har mo ni zált fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá -
sok ról, 9. cikk.

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 CXI.
tör vény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl  szóló 
2005. évi CLIII. tör vény módosításáról*

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló – a 2006. évi XXIII. tör vénnyel és a 2006. évi
LXIV. tör vénnyel mó do sí tott – 2005. évi CLIII. tör vény
(a továb biak ban: Költ ség ve té si tv.) 1.  §-a he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az Or szág gyû lés a 2006. évi köz pon ti költség -
vetés

a) ki adá si fõ össze gét 7 844 852,8 mil lió fo rint ban, azaz 
hét mil lió-nyolc száz negy ven négy ezer-nyolc száz öt ven ket -
tõ egész nyolc ti zed mil lió fo rint ban,

b) be vé te li fõ össze gét 5 923 539,9 mil lió fo rint ban,
azaz öt mil lió-ki lenc száz hu szon há rom ezer-öt száz har -
minc ki lenc egész ki lenc ti zed mil lió fo rint ban,

c) hi á nyát 1 921 312,9 mil lió fo rint ban, azaz egy mil -
lió-ki lenc száz hu szon egy ezer-há rom száz ti zen ket tõ egész
ki lenc ti zed mil lió fo rint ban
ál la pít ja meg.”

2.  § A Költ ség ve té si tv. 71.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Or szág gyû lés a tár sa da lom biz to sí tá si al rend -
szer nek az Ny. Alap és az E. Alap költ ség ve té se összeg zé -
sé bõl adó dó 2006. évi

a) be vé te li fõ össze gét 3 641 664,1 mil lió fo rint ban,
azaz há rom mil lió-hat száz negy ven egy ezer-hat száz hat van -
négy egész egy ti zed mil lió fo rint ban,

b) ki adá si fõ össze gét 3 799 872,6 mil lió fo rint ban,
azaz hárommillió- hétszázkilencven kilencezer-nyolc -
száz hetven kettõ egész hat ti zed mil lió fo rint ban,

c) hi á nyát 158 208,5 mil lió fo rint ban, azaz egy száz öt ven -
nyolc ezer-ket tõ száz nyolc egész öt ti zed mil lió fo rint ban
ál la pít ja meg.”

3.  § A Költ ség ve té si tv. 72.  §-ának (1) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Or szág gyû lés az Ny. Alap 2006. évi
a) be vé te li fõ össze gét 2 108 401,0 mil lió fo rint ban,

azaz ket tõ mil lió-egy száz nyolc ezer-négy száz egy mil lió fo -
rint ban,

b) ki adá si fõ össze gét 2 108 401,0 mil lió fo rint ban, azaz 
ket tõ mil lió-egy száz nyolc ezer-négy száz egy mil lió forint -
ban,

c) egyen le gét nul la fo rint ban
ál la pít ja meg.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 11-i ülés nap ján fo -
gadta el.
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4.  § A Költ ség ve té si tv. 73.  §-ának (1) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Or szág gyû lés az E. Alap 2006. évi
a) be vé te li fõ össze gét 1 533 263,1 mil lió fo rint ban,

azaz egy mil lió-öt száz har minc há rom ezer-ket tõ száz hat -
van há rom egész egy ti zed mil lió fo rint ban,

b) ki adá si fõ össze gét 1 691 471,6 mil lió fo rint ban,
azaz egy mil lió-hat száz ki lenc ven egy ezer-négy száz het -
ven egy egész hat ti zed mil lió fo rint ban,

c) hi á nyát 158 208,5 mil lió fo rint ban, azaz egy száz öt ven -
nyolc ezer-ket tõ száz nyolc egész öt ti zed mil lió fo rint ban
ál la pít ja meg.”

5.  § A Költ ség ve té si tv. 106.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(5) Az Or szág gyû lés 2006. de cem ber 31-ei ha tállyal
el en ge di a Ma gyar Te le ví zió Rt.-nek a Ma gyar Ál lam mal
szem ben fenn ál ló, ke zes ség ér vé nye sí tés bõl ke let ke zett
leg fel jebb 4 059 020,0 ezer fo rint össze gû tar to zá sát.”

6.  § A Költ ség ve té si tv. 109.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„109.  § (1) A Ma gyar Ál lam a köz pon ti költ ség ve tés ter -
hé re a Nem ze ti Au tó pá lya Zrt.-nek a Ma gyar Fej lesz té si
Bank Rt.-vel, valamint ke res ke del mi ban kok kal szem ben
fenn ál ló, együt te sen leg fel jebb 415 900 mil lió fo rint
össze gû hi tel tar to zá sát – annak já ru lé ka i val együtt – leg -
ké sõbb 2006. de cem ber 31-i ha tállyal át vál lal hat ja. A
Nem ze ti Au tó pá lya Zrt. a hi tel át vál la lás sal szem ben kész
és fél kész út sza ka szo kat ad át, illetve azok kal el szá mol a
Ma gyar Ál lam mal. Az át adás, illetve el szá mo lás men te sül
az ál ta lá nos for gal mi adó és az il le té k meg fi ze té se alól.

(2) A Nem ze ti Au tó pá lya Zrt., valamint az Ál la mi Au tó -
pá lya Ke ze lõ Zrt. 2006. év fo lya mán és az azt kö ve tõ évek -
ben gyors for gal mi uta kat, ki emelt köz út fej lesz té si be ru há -
zá so kat és az elõb bi pro jek tek kel kap cso la to san lét re ho -
zott vagy meg szer zett egyéb esz kö zö ket ad át a Ma gyar
Ál lam nak. Ezen gyors for gal mi utak, ki emelt köz út fej lesz -
té si be ru há zá sok és az egyéb, e pro jek tek kel kap cso la tos
esz kö zök Ma gyar Ál lam ré szé re tör té nõ át adá sá nak egé -
sze ellen ér ték fe jé ben tör té nõ át adás nak mi nõ sül, amely
men te sül az il le té k és az ál ta lá nos for gal mi adó fi ze té si kö -
te le zett ség alól. Az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. esz kö -
zök höz kap cso ló dó va gyon ke ze lõi jo go kat ad át a kincs tá -
ri va gyon te kin te té ben a Ma gyar Ál lam tu laj do no si jo ga it
gya kor ló Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság be vo ná sá val a ki -
je lölt va gyon ke ze lõ nek. A va gyon ke ze lõi jo gok át adá sa
ellen ér ték nél kül tör té nik.

(3) Az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. a Nem ze ti Au tó pá -
lya Zrt.-nek leg ké sõbb 2006. de cem ber 31-éig a Prog ram
Utak kal kap cso la tos fél kész uta kat és az ezek kel kap cso la -
to san lét re ho zott, vagy meg szer zett egyéb esz kö zö ket át -
ad ja. A Nem ze ti Au tó pá lya Zrt. meg té rí ti az Ál la mi Au tó -
pá lya Ke ze lõ Zrt. ezen utak kal kap cso la to san fel me rült
költ sé ge it. A meg té rí tés ke re té ben át vál lal az Ál la mi Au tó -
pá lya Ke ze lõ Zrt. Prog ram Utak kal kap cso la tos hi te le i bõl
és annak já ru lé ka i ból a fél kész be ru há zá sok hoz kap cso ló -
dó költ sé gek nek meg fe le lõ össze get.”

7.  § A Költ ség ve té si tv. 1. szá mú mel lék le té nek ada tai a
kö vet ke zõk sze rint vál toz nak:

a) A XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium fe je -
zet, 25. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 6. Ener gia -
gaz dál ko dá si cél elõ irány zat al cím, 1. Ener gia gaz dál ko dás
jog cím-cso port tá mo ga tá si elõ irány za ta 124 000,0 mil lió
fo rint ra, 5. Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok
ki emelt elõ irány zat ki adá si elõ irány za ta 123 913,0 mil lió
fo rint ra, a XV. fe je zet össze sen ki adá si elõ irány za ta
586 760,8 mil lió fo rint ra, tá mo ga tá si elõ irány za ta
355 707,2 mil lió fo rint ra vál to zik.

b) A XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet, 12. Fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 10. Fe je ze ti tar ta lék al cím,
2. Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék jog cím-cso port ki adá si
elõ irány za ta 26 765,5 mil lió fo rint ra, tá mo ga tá si elõ irány -
za ta 26 765,5 mil lió fo rint ra, a 26. Ga ran cia és hoz zá já ru -
lás a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok hoz cím, 1. Nyug díj -
biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa al cím, 2. Nyug díj biz to sí tá si
Alap ki adá sa i nak tá mo ga tá sa jog cím-cso port ki adá si elõ -
irány za ta 321 010,6 mil lió fo rint ra vál to zik, a 32. Adós -
ság-át vál la lás és tar to zás-el en ge dés cím ki egé szül egy új,
2. MTV Rt. tar to zá sá nak el en ge dé se al cím mel, mely nek
ki adá si elõ irány za ta 4 059,0 mil lió fo rint, a XXII. fe je zet
össze sen ki adá si elõ irány za ta 1 914 536,1 mil lió fo rint ra,
tá mo ga tá si elõ irány za ta 137 130,1 mil lió fo rint ra vál to zik.

c) A XLI. A köz pon ti költ ség ve tés ka mat el szá mo lá sai,
tõ ke vissza té rü lé sei, az adós ság- és kö ve te lés-ke ze lés költ -
sé gei fe je zet, 1. De vi zá ban fenn ál ló adós ság és kö ve te lé -
sek ka mat el szá mo lá sai cím, 1. De vi za hi te lek ka mat el szá -
mo lá sai al cím, 1. Nem zet kö zi pénz ügyi szer ve ze tek tõl és
kül föl di pénz in té ze tek tõl fel vett hi te lek ka mat el szá mo lá -
sai jog cím-cso port, 2. EBB hi te lek ka mat el szá mo lá sai jog -
cím ki adá si elõ irány za ta 12 350,5 mil lió fo rint ra, a
2. 1999-tõl fel vett de vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai jog -
cím-cso port ki adá si elõ irány za ta 4 633,2 mil lió fo rint ra, a
3. Bel föl di de vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai jog cím-cso -
port, 1. 1997-ben át vál tott de vi za adós ság ka mat el szá mo -
lá sai jog cím ki adá si elõ irány za ta 4 841,9 mil lió fo rint ra, a
2. De vi za köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai al cím, 1. 1999-tõl
ki bo csá tott de vi za köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai jog -
cím-cso port ki adá si elõ irány za ta 121 682,8 mil lió fo rint ra, 
a 2. A fo rint ban fenn ál ló adós ság és kö ve te lé sek ka mat el -
szá mo lá sai cím, 1. Fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai al cím, 
2. Egyéb hi te lek ka mat el szá mo lá sai jog cím-cso port,
15. NA Rt.-tõl 2006-ban át vál lalt fo rint hi te lek ka mat el szá -
mo lá sai jog cím ki adá si elõ irány za ta 6 500,0 mil lió fo rint -
ra, a 2. Ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sa al cím, 1. Pi a ci
ér té ke sí té sû ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai jog -
cím-cso port, 1. Hi ányt fi nan szí ro zó és adós ság meg újí tó
ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai jog cím ki adá si elõ -
irány za ta 577 281,9 mil lió fo rint ra, a 3. Kincs tár je gyek ka -
mat el szá mo lá sai al cím, 1. Disz kont kincs tár je gyek ka mat -
el szá mo lá sa jog cím-cso port ki adá si elõ irány za ta
122 931,7 mil lió fo rint ra, a XLI. fe je zet össze sen ki adá si
elõ irány za ta 969 536,0 mil lió fo rint ra vál to zik.

d) A XLII. A köz pon ti költ ség ve tés fõ be vé te lei fe je -
zet, 1. Vál lal ko zá sok költ ség ve té si be fi ze té sei cím, 6. Egy -
sze rû sí tett vál lal ko zói adó al cím be vé te li elõ irány za ta
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154 400,0 mil lió fo rint ra vál to zik, valamint ki egé szül egy
új, 9. Kü lön adó al cím mel, mely nek be vé te li elõ irány za ta
40 000,0 mil lió fo rint, a 2. Fo gyasz tás hoz kap csolt adók
cím, 1. Ál ta lá nos for gal mi adó al cím be vé te li elõ irány za ta
1 830 000,0 mil lió fo rint ra, a 2. Jö ve dé ki adó al cím be vé te -
li elõ irány za ta 735 000,0 mil lió fo rint ra, a 6. Ál la mi va -
gyon nal kap cso la tos be vé te lek cím, 3. Kincs tá ri va gyon -
ke ze lés sel és -hasz no sí tás sal kap cso la tos köz pon ti költ -
ség ve tést meg il le tõ be vé te lek al cím be vé te li elõ irány za ta
11,5 mil lió fo rint ra, a XLII. fe je zet össze sen be vé te li elõ -
irány za ta 4 829 730,4 mil lió fo rint ra vál to zik.

A köz pon ti költ ség ve tés össze sen ki adá si elõ irány za ta
7 844 852,8 mil lió fo rint ra, be vé te li elõ irány za ta
5 923 539,9 mil lió fo rint ra, egyen le ge –1 921 312,9 mil lió
fo rint ra vál to zik.

8.  § A Költ ség ve té si tv. 3. szá mú mel lék le te ki egé szí tõ
sza bá lya i nak 3. pont ja a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Ugyan ezen fel té te lek meg lé te ese tén a 11. a) pont ban
meg ha tá ro zott el lá tá sok után a nor ma tív hoz zá já ru lás
igény lé sé re az ön kor mány zat jo go sult a 30.  § (1) be kez dés
g) pont já ban meg ha tá ro zott fenn tar tó ese té ben.”

9.  § A Költ ség ve té si tv. 8. szá mú mel lék le té nek V. A
több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok tá mo ga tá sa, Ki egé szí tõ sza -
bá lyok 3.5. pont ja a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

„3.5. A 2.3.–2.6. pon tok ban sze rep lõ tá mo ga tá so kat a
több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ab ban az eset ben ve he tik
igény be, ha a 2.3.–2.6. pon tok ban fog lalt fel té te le ket tel je -
sí tõ szol gál ta tó

a) 2006. ja nu ár 31-én ren del ke zik a sze mé lyes gon dos -
ko dást nyúj tó szo ciá lis in téz mény és a fa lu gond no ki szol -
gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl, to váb bá a szo ciá lis
vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.)
Korm. ren de let, illetve a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del -
mi szol gál ta tó te vé keny ség en ge dé lye zé sé rõl, valamint a
gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi vál lal ko zói en ge dély rõl 
 szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. ren de let sze rin ti mû kö -
dé si en ge déllyel, vagy

b) 2006. ja nu ár 31-én nem ren del ke zett ér vé nyes mû -
kö dé si en ge déllyel, de a mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel -
mét 2006. ja nu ár 15-éig be nyúj tot ta.

A b) pont sze rin ti eset ben a több cé lú kis tér sé gi tár su lás
a szol gál ta tás után a mû kö dé si en ge dély meg szer zé sét kö -
ve tõ hó 1-jé tõl idõ ará nyos tá mo ga tást ve het igény be.

Amennyi ben a több cé lú kis tér sé gi tár su lás sa ját in téz -
ményt hoz lét re a 2.3.–3.6. pon tok sze rin ti fel ada tok el lá tá -
sá ra, úgy a több cé lú kis tér sé gi tár su lás a 2006. év fo lya -
mán be lé põ – ezen in téz mény ál tal nyúj tott – új szol gál ta -
tá sok ese tén a mû kö dé si en ge dély meg szer zé sét kö ve tõ hó
1-jé tõl jo go sult a tá mo ga tás ra.”

10.  § A Költ ség ve té si tv. 9. szá mú mel lék le té nek ada tai
a kö vet ke zõk sze rint vál toz nak:

A LXIII. Mun ka erõ pi a ci Alap, 23. Mun ka vál la lói já ru -
lék cím be vé te li elõ irány za ta 62 730,0 mil lió fo rint ra, a
LXIII. fe je zet össze sen be vé te li elõ irány za ta 302 575,4
mil lió fo rint ra vál to zik, egyen le ge 6 996,0 mil lió fo rint ra
vál to zik.

11.  § A Költ ség ve té si tv. 11. szá mú mel lék le té nek ada -
tai a kö vet ke zõk sze rint vál toz nak:

A LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap, 1. Nyug díj biz to sí tá si
el lá tá sok fe de ze té ül szol gá ló be vé te lek cím, 6. Köz pon ti
költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok al cím, 5. Köz pon ti költ ség -
ve tés ben ter ve zett pénz esz köz-át adás jog cím-cso port be -
vé te li elõ irány za ta 321 010,6 mil lió fo rint ra, a 2. Nyug díj -
biz to sí tá si el lá tá sok ki adá sai cím, 1. Nyug el lá tá sok al cím,
1. Öreg sé gi nyug díj jog cím-cso port ki adá si elõ irány za ta
1 343 484,1 mil lió fo rint ra, a 2. Rok kant sá gi és bal ese ti
rok kant sá gi nyug díj jog cím-cso port ki adá si elõ irány za ta
306 530,0 mil lió fo rint ra, a 3. Hoz zá tar to zói nyug el lá tás
jog cím-cso port ki adá si elõ irány za ta 276 110,0 mil lió fo -
rint ra, a 6. Ti zen har ma dik havi nyug díj jog cím-cso port ki -
adá si elõ irány za ta 154 634,9 mil lió fo rint ra, a LXXI. alap
össze sen ki adá si elõ irány za ta 2 108 401,0 mil lió fo rint ra,
be vé te li elõ irány za ta 2 108 401,0 mil lió fo rint ra vál to zik.

12.  § A Költ ség ve té si tv. 12. szá mú mel lék le té nek ada -
tai a kö vet ke zõk sze rint vál toz nak:

A LXII. Egész ség biz to sí tá si Alap, 1. Egész ség biz to sí tá -
si el lá tá sok fe de ze té ül szol gá ló be vé te lek cím, 2. Biz to sí -
tot ti egész ség biz to sí tá si já ru lék al cím, 1. Biz to sí tott ál tal
fi ze tett egész ség biz to sí tá si já ru lék jog cím-cso port be vé te -
li elõ irány za ta 273 782,0 mil lió fo rint ra, a 4. Egész ség ügyi 
hoz zá já ru lás al cím, 1. Té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás
jog cím-cso port be vé te li elõ irány za ta 89 237,0 mil lió fo -
rint ra, a 2. Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok ki adá sai cím,
3. Ter mé szet be ni el lá tá sok al cím, 1. Gyó gyí tó-meg elõ zõ
el lá tás jog cím-cso port, 18. Össze vont szak el lá tás jog cím
ki adá si elõ irány za ta 492 435,5 mil lió fo rint ra, a 19. Kró ni -
kus fek võ be teg-el lá tás jog cím ki adá si elõ irány za ta
41 805,6 mil lió fo rint ra, a 4. Gyógy szer tá mo ga tás jog -
cím-cso port, 1. Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai jog cím ki -
adá si elõ irány za ta 375 070,0 mil lió fo rint ra, az 5. Gyó gyá -
sza ti se géd esz köz tá mo ga tás jog cím-cso port, 1. Köt szer tá -
mo ga tás jog cím ki adá si elõ irány za ta 6 400,0 mil lió fo rint -
ra, 3. Egyéb gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás jog cím
ki adá si elõ irány za ta 41 440,0 mil lió fo rint ra, a LXXII.
alap össze sen ki adá si elõ irány za ta 1 691 471,6 mil lió fo -
rint ra, be vé te li elõ irány za ta 1 533 263,1 mil lió fo rint ra,
egyen le ge –158 208,5 mil lió fo rint ra vál to zik.

13.  § A Költ ség ve té si tv. 14. szá mú mel lék le te I. A kor -
mány za ti szek tor hi á nyát érin tõ rá for dí tá sok pont já nak elõ -
irány za ta 31 528,0 mil lió fo rint ra, 1. Rá for dí tá sok az
1995. évi XXXIX. tör vény alap ján pont já nak elõ irány za ta
14 438,0 mil lió fo rint ra, e) a pri va ti zá ci ó val és va gyon ke ze -
lés sel kap cso la tos re or ga ni zá ci ós célú ki fi ze té sek pont já nak
elõ irány za ta 900,0 mil lió fo rint ra, II. A kor mány za ti szek tor
hi á nyát nem érin tõ rá for dí tá sok pont já nak elõ irány za ta
47 020,0 mil lió fo rint ra, 2. Üz le ti célú be fek te té sek pont já nak 
elõ irány za ta 25 120 mil lió fo rint ra, Rá for dí tá sok össze sen
elõ irány za ta 78 548 mil lió fo rint ra vál tozik.

Vegyes és záró rendelkezések

14.  § E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.
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15.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ma gyar 
Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi
CLIII. tör vény 5.  §-ának (5) be kez dé se, valamint a
119.  §-a ha tá lyát vesz ti.

16.  § A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény 32/A.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben a „2006. áp ri lis 1-je és 2006. au gusz tus 1-je kö zött”
szö veg rész he lyé be a „2006. de cem ber 31-ig” szö veg rész
lép.

17.  § A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény 47.  §-a (1) be kez dé sé nek
a)–b) pont já ban meg je lölt elõ irány za tok együt tes össze ge -
ként 5 470 000,0 mil lió fo rin tot kell ala pul ven ni.

18.  § A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény 48.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban meg je lölt al cí mek együt tes elõ irány za ta ként
771 100,0 mil lió fo rin tot kell ala pul ven ni.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
84/2006. (XII. 14.) GKM

rendelete

az ITD-H Befektetésösztönzési
és kereskedelemfejlesztési tanácsadás célelõirányzat

felhasználásának és kezelésének szabályozásáról  szóló 
29/2005. (V. 5.) GKM rendelet, valamint a Gazdasági

és Közlekedési Minisztérium egyes elõirányzatai
felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó

közremûködõ szervezetekrõl  szóló
80/2004. (V. 18.) GKM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24.  §-ának (9)–(10) be kez dé sé ben és a 49.  §-ának o) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az ITD-H Be fek te té sösz tön zé si és ke res ke de lem fej -
lesz té si ta nács adás cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke -
ze lé sé nek sza bá lyo zá sá ról  szóló 29/2005. (V. 5.) GKM
ren de let (a továb biak ban: R1.) 2.  §-ának (4) be kez dé sé ben
a „Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt.-vel (a továb biak ban: MFB
Rt.)” szö veg rész he lyé be a Vál lal ko zói Tá mo ga tás köz ve -
tí tõ Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság gal (a továb -
biak ban: VTK Zrt.) szö veg lép.

2.  §

Az R1. 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az MFB Rt.-t”
szö veg rész he lyé be az „a VTK Zrt.-t” szö veg lép.

3.  §

Az R1. 18.  §-ának (6) be kez dé sé ben, 19.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben és 21.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „az MFB
Rt.” szö veg rész he lyé be az „a VTK Zrt.” szö veg lép.

4.  §

(1) Az R1. 21.  §-a (5) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az 
„az MFB Rt.-hez” szö veg rész he lyé be az „a VTK
Zrt.-hez” szö veg lép.

(2) Az R1. 21.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da tá -
ban az „Az MFB Rt.” szö veg rész he lyé be az „A VTK Zrt.” 
szö veg lép.

5.  §

(1) A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium egyes
elõ irány za tai fel hasz ná lá sá ban, ke ze lé sé ben rész fel ada to -
kat el lá tó köz re mû kö dõ szer ve ze tek rõl  szóló 80/2004.
(V. 18.) GKM ren de let (a továb biak ban: R2.) 3.  §-ának
(1) be kez dé sé ben a „Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény -
tár sa ság (a továb biak ban: MFB Rt.)” szö veg rész he lyé be a 
„Vál lal ko zói Tá mo ga tás köz ve tí tõ Zrt. (a továb biak ban:
VTK Zrt.)” szö veg lép.

(2) Az R2. 3.  §-ának (5) be kez dé sé ben „Az MFB Rt.”
szö veg ré szek he lyé be „A VTK Zrt.” szö veg lép.

6.  §

Az R2. 5.  §-ának (1) és (4) be kez dé sé ben a „Ma gyar
Fej lesz té si Bank” szö veg rész he lyé be a „VTK Zrt.” szö -
veg lép.

7.  §

(1) Azon fel ada tok hoz kap cso ló dó jo gok és kö te le zett -
sé gek te kin te té ben, ame lye ket a je len ren de let hatályba -
lépését meg elõ zõ en ha tá lyos R1. és R2. alap ján kö tött
meg álla po dás a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. (a továb biak -
ban: MFB Rt.) fel adat kö ré be utal a Vál lal ko zói Tá mo ga -
tás köz ve tí tõ Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság
(a továb biak ban: VTK Zrt.), az MFB Rt. jog utód ja.
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(2) Az ITD-H Be fek te té sösz tön zé si és ke res ke de lem fej -
lesz té si ta nács adás cél elõ irány zat ke re té ben meg hir de tett
pá lyá za tok alap ján, valamint egyéb tá mo ga tá si konst ruk -
ci ók ked vez mé nye zett je i vel kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé -
sek ben az MFB Rt. he lyé be jog utód ként a VTK Zrt. lép.

(3) A BC, NBC, a Kis- és kö zép vál lal ko zói cél elõ irány -
zat, valamint a Ma gyar ta lál má nyok kül föl di be je len té se
cél elõ irány zat ke re té ben meg hir de tett pá lyá za tok alap ján,
valamint egyéb tá mo ga tá si konst ruk ci ók ked vez mé nye -
zett je i vel kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé sek ben az MFB Rt.
he lyé be jog utód ként a VTK Zrt. lép.

(4) A jog utód lás sal érin tett tá mo ga tás köz ve tí té si fel ada -
tok fo lya ma tos el lá tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben, az MFB
Rt. ha la dék ta la nul kö te les a ren del ke zé sé re álló és a VTK
Zrt. tá mo ga tás köz ve tí té si fel ada ta i nak el lá tás hoz kap cso -
ló dó hát tér-inf ra struk tú ra té rí tés el le né ben tör té nõ át adá -
sá ra, il le tõ leg biz to sí tá sá ra. Az MFB Rt. és a VTK Zrt. kö -
zöt ti szak mai át adás-át vé tel le bo nyo lí tá sá ról – annak be fe -
je zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül – a VTK Zrt. a GKM ré szé re
be szá mol ni kö te les. A VTK Zrt. az R1. és R2.-ben meg ha -
tá ro zott fel ada ta it a je len ren de let ha tály ba lé pé sét köve -
tõen kezd he ti meg.

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) az R2. 4.  §-a (2) be kez dé sé nek b)–d) és f)–g) pont ja,
7/A.  §-ának a „ , valamint a Ma gyar ta lál má nyok kül föl di
be je len té se cél elõ irány zat ter hé re tör té nõ kö te le zett ség -
vál la lá sok pénz ügyi ke ze lé sét, könyv ve ze té si, be szá mo ló -
ké szí té si fel ada ta it, kö te le zett ség vál la lá sa i nak nyil ván tar -
tá sát és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét”
szö veg ré sze,

b) az ITD-H Be fek te té sösz tön zé si és ke res ke de lem fej -
lesz té si ta nács adás cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke -
ze lé sé nek sza bá lyo zá sá ról  szóló 29/2005. (V. 5.) GKM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 47/2006. (VII. 21.) GKM
ren de let 14.  §-ának (1) be kez dé se,

c) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium egyes elõ -
irány za tai fel hasz ná lá sá ban ke ze lé sé ben rész fel ada to kat
el lá tó köz re mû kö dõ szer ve ze tek rõl  szóló 80/2004.
(V. 18.) GKM ren de let, valamint a Gaz da sá gi Mi nisz té -
rium vál lal ko zá si cél elõ irány za ta i nak sza bá lyo zá sá ról
 szóló 1/2001. (I. 5.) GM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
128/2004. (XII. 8.) GKM ren de let 3.  §-a és 4.  §-ának
(2) be kez dé se, valamint

d) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium egyes elõ -
irány za tai fel hasz ná lá sá ban, ke ze lé sé ben rész fel ada to kat
el lá tó köz re mû kö dõ szer ve ze tek rõl  szóló 80/2004.
(V. 18.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 94/2005.
(X. 28.) GKM ren de let 3.  §-ának (1) és (2) be kez dé se.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
12/2006. (XII. 14.) MeHVM

rendelete

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
felügyelete alá, a XIX. EU Integráció fejezetbe

a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs
tárca nélküli miniszter felügyelete alól átkerült egyes

elõirányzatok felhasználásának rendjérõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 49.  §-ának o) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az Áht. 24.  §-ának
(9)–(10) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a pénz ügy mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá -

sá ról  szóló 2006. évi LV. tör vény 3.  §-ából ere dõ egyes
fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 2112/2006. (VI. 28.)
Korm. ha tá ro zat 1. szá mú mel lék le te sze rin ti a ROP Köz -
re mû kö dõ Szer ve ze tek Tá mo ga tá sa al cím re (XIX/2/2), az
INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ram jai al -
cím re (XIX/2/22), az INTERREG cél tar ta lék al cím re
(XIX/2/23), az INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés
in téz mény rend sze ri fej lesz té se, mû köd te té se al cím re
(XIX/2/24), a Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram és
INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés pro jek tek in téz -
mény rend sze ri fej lesz té se al cím re (XIX/2/28), a Struk tu -
rá lis Ala pok és Ko hé zi ós Alap Kép zõ köz pont (SAKK)
jog cím cso port ra (XIX/2/25/4), a Fej lesz té si pá lyá za tok -
hoz kap cso ló dó in for ma ti kai és tá jé koz ta tá si fel ada tok al -
cím re (XIX/2/26), az EU Pá lyá za ti In for má ci ós Köz pont
(PIK) jog cím cso port ra (XIX/2/25/1);

b) az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Ámr.) 46.  §-ának (5) be kez dé se alap ján év köz ben meg ál -
la pí tott elõirányzatokra.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

A ren de let al kal ma zá sá ban
a) kö te le zett ség vál la lás: az Ámr. 134.  §-ának (1)–(8),

(11), illetve (13)–(15) be kez dé sé ben sza bá lyo zott te vé -
keny ség;

b) kö te le zett ség vál la ló: az Ámr. 134.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ sze mély;
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c) kö te le zett ség vál la lás do ku men tu ma: az Ámr.
2.  §-ának 67. pont já ban meg ha tá ro zott do ku men tu mok;

d) el len jegy zés: az Ámr. 134.  §-ának (9)–(10) be kez dé -
sé ben sza bá lyo zott te vé keny ség;

e) szak mai tel je sí tés iga zo lá sa: az Ámr. 135.  §-ának
(1) be kez dé sé ben elõ írt és a (3) be kez dé sé ben sza bá lyo zott 
te vé keny ség;

f) ér vé nye sí tés: az Ámr. 135.  §-ának (1) és (4) be kez dé -
sé ben sza bá lyo zott te vé keny ség;

g) ér vé nye sí tõ: a ki fi ze té sek le bo nyo lí tá sát vég zõ szer -
ve ze ti egy sé gek azon írás ban ki je lölt mun ka tár sai, akik az
Ámr. 135.  §-ának (2) be kez dé sé ben elõ írt fel té te lek nek
meg fe lel nek;

h) utal vá nyo zás el len jegy zé se: az Ámr. 137.  §-ában
sza bá lyo zott te vé keny ség;

i) utal vány el len jegy zõ je: az Ámr. 137.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély;

j) utal vá nyo zás: az Ámr. 136.  §-ában sza bá lyo zott te -
vé keny ség;

k) utal vá nyo zó: az Ámr. 136.  §-ának (1)–(2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott sze mély;

l) jogi el len jegy zés: a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
(a továb biak ban: NFÜ) Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di ná ci ós
Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély egyet ér té se a kö te le zett ség vál la lás pol gá ri jogi szem -
pont ból való meg fe le lõs sé gé nek meg ala po zott sá gá ról.

Az elõirányzatonkénti eljárási és hatásköri szabályok

3.  §

A ROP Köz re mû kö dõ Szer ve ze tek Tá mo ga tá sa al cím
(XIX/2/2) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) pénz ügyi el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi és hu mán -
po li ti kai ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt
sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a Re gi o ná lis Fej lesz tés
Ope ra tív Prog ram Irá nyí tó Ha tó ság (a továb biak ban: ROP
IH) ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély;

f) az utal vány el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da sá gi és hu -
mán po li ti kai ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál -
ta la írás ban ki je lölt sze mély;

g) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi és hu mán po li ti kai
ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se ál tal írás ban ki je lölt sze -
mély.

4.  §

Az INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ram jai
al cím (XIX/2/22) össze te või – az INTERREG IIIA
HU-SK-UA jog cím cso port (XIX/2/22/1), az INTERREG
IIIA HU-RO-SER jog cím cso port (XIX/2/22/2), az
INTERREG IIIA SL-HU-CR jog cím cso port
(XIX/2/22/3), az INTERREG IIIA AU-HU jog cím cso port
(XIX/2/22/4), az INTERREG IIIB jog cím cso port
(XIX/2/22/5), az INTERREG IIIC jog cím cso port
(XIX/2/22/6), az INTERACT jog cím cso port
(XIX/2/22/7) –, valamint az INTERREG cél tar ta lék al cím
(XIX/2/23) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: a Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si 
Prog ra mok Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély;

b) pénz ügyi el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi és hu mán -
po li ti kai ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt
sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a Nem zet kö zi Együtt mû -
kö dé si Prog ra mok Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély, to váb bá – az INTERREG Kö zös -
sé gi Kez de mé nye zés prog ram jai al cím (XIX/2/22) Tech -
ni kai Se gít ség nyúj tás for rá sa, valamint az INTERREG
cél tar ta lék al cím (XIX/2/23) ki vé te lé vel – a VÁTI
INTERREG Igaz ga tó ság ve ze tõ je, he lyet te se;

e) utal vá nyo zó: a Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Prog ra -
mok Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt
sze mély;

f) az utal vány el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da sá gi és hu -
mán po li ti kai ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál -
ta la írás ban ki je lölt sze mély;

g) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi és hu mán po li ti kai
ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se ál tal írás ban ki je lölt
 személy.

5.  §

Az INTERREG kö zös sé gi kez de mé nye zés in téz mény -
rend sze ri fej lesz té se, mû köd te té se al cím (XIX/2/24) vo -
nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) pénz ügyi el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi és hu mán -
po li ti kai ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt
sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a Nem zet kö zi Együtt mû -
kö dé si Prog ra mok Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;
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e) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély;

f) az utal vány el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da sá gi és hu -
mán po li ti kai ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál -
ta la írás ban ki je lölt sze mély;

g) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi és hu mán po li ti kai
ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se ál tal írás ban ki je lölt sze -
mély.

6.  §

A Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram és INTERREG kö zös -
sé gi kez de mé nye zés pro jek tek in téz mény rend sze ri fej -
lesz té se al cím (XIX/2/28) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) pénz ügyi el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi és hu mán -
po li ti kai ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt
sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a Nem zet kö zi Együtt mû -
kö dé si Prog ra mok Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je, illetve a
ROP IH ve ze tõ vagy az ál ta luk írás ban ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély;

f) az utal vány el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da sá gi és hu -
mán po li ti kai ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál -
ta la írás ban ki je lölt sze mély;

g) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi és hu mán po li ti kai
ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se ál tal írás ban ki je lölt sze -
mély.

7.  §

A Struk tu rá lis Ala pok és Ko hé zi ós Alap Kép zõ köz pont
(SAKK) jog cím cso port (XIX/2/25/4) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) pénz ügyi el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi és hu mán -
po li ti kai ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt
sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ Kom mu ni ká ci ós 
Fõ osz tályának ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

e) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély;

f) az utal vány el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da sá gi és hu -
mán po li ti kai ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál -
ta la írás ban ki je lölt sze mély;

g) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi és hu mán po li ti kai
ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se ál tal írás ban ki je lölt sze -
mély.

8.  §

A Fej lesz té si pá lyá za tok hoz kap cso ló dó in for ma ti kai és 
tá jé koz ta tá si fel ada tok al cím (XIX/2/26), valamint az EU
Pá lyá za ti In for má ci ós Köz pont (PIK) jog cím cso port
(XIX/2/25/1) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) pénz ügyi el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi és hu mán -
po li ti kai ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt
sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ Kom mu ni ká ci ós 
Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

e) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély;

f) az utal vány el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da sá gi és hu -
mán po li ti kai ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál -
ta la írás ban ki je lölt sze mély;

g) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi és hu mán po li ti kai
ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se ál tal írás ban ki je lölt sze -
mély.

Az elõirányzatok rendeltetésszerû felhasználása

9.  §

(1) A kö te le zett ség vál la ló gon dos ko dik az elõ irány zat
– fel hasz ná lá si cél ja i nak, jog cí me i nek meg fe le lõ – fel -
hasz ná lá sá ról. A kö te le zett ség vál la lá sok hoz kap cso ló dó
nap ra kész nyil ván tar tás ve ze té sé rõl a kö te le zett ség vál la ló
sze mély a szám vi te li fel ada to kat el lá tó szer ve zet út ján
gon dos ko dik. A kö te le zett ség vál la ló fe le lõs ség gel tar to -
zik az elõ irány zat ter hé re tör té nõ fel hasz ná lás cél- és sza -
bály sze rû sé gé nek be tar tá sá ért és be tar ta tá sá ért.

(2) Az elõ irány zat fe let t szak mai fel ügye le tet gya kor ló
szer ve ze ti egy ség nek – az éves be szá mo ló, illetve a zár -
szám adás ke re té ben – szö ve ges ér té ke lést kell ad nia az
elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról, a meg va ló sí tott szak mai cé -
lok ról és a ne ve sí tett fel ada tok vég re haj tá sá ról, ame lyet az
NFÜ Költ ség ve té si és Pénz ügyi Fõ osz tá lyá nak kell át -
adnia.
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(3) Az elõ irány zat fe let t szak mai fel ügye le tet gya kor ló
szer ve ze ti egy ség nek a kö te le zett ség vál la lá so kat fi gye -
lem mel kell kí sér nie és kö vet nie a le kö tést és a fel hasz ná -
lást, valamint kö te le zett ség vál la lá sok hoz kap cso ló dó fel -
hasz ná lás ra nem ke rü lõ ma rad vány össze gek rõl írás ban tá -
jé koz tat nia kell az NFÜ Költ ség ve té si és Pénz ügyi Fõ osz -
tá lyát.

10.  §

(1) Az elõ irány za tok ter hé re nyúj tott, vissza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tá sok ese té ben a szer zõ dés kö tés fel té te le:

a) a ked vez mé nye zett be jegy zé sé rõl  szóló ok irat má -
solat,

b) 30 nap nál nem ré geb bi alá írá si cím pél dány,
c) a szük sé ges jog erõs ha tó sá gi en ge dé lyek (be ru há zá -

sok ese té ben)
meg lé te.

(2) Az elõ irány za tok ter hé re nyúj tott, vissza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tá sok ese té ben a szer zõ dés ben meg kell ha tá -
roz ni kü lö nö sen:

a) a tá mo ga tás konk rét cél ját;
b) a tá mo ga tás for rá sát;
c) a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le it és üte me zé sét;
d) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso la tos el szá mo -

lá si, be szá mo lá si kö te le zett sé get (tar ta lom, for ma, szem -
pon tok, ha tár idõk);

e) az el len õr zé si jog gya kor lá sá ra vo nat ko zó ren del ke -
zést;

f) a ked vez mé nye zett szer ve zet nyi lat ko za tát ar ról,
hogy nem áll fel szá mo lá si el já rás alatt, csõd- és vég re haj -
tá si el já rás nincs el le ne fo lya mat ban, valamint amennyi -
ben a tá mo ga tás az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény 
ha tá lya alá tar to zik, jo go sult-e áfa-vissza igény lés re és él-e
az adó le vo ná si jog gal;

g) a szer zõ dés sze gés ese te it és szank ci ó it.

(3) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa azon na li ha tállyal fel füg -
geszt he tõ és a már ki utalt tá mo ga tás vissza fi ze té se ír ha tó
elõ, ha a tá mo ga tott szer ve zet a tá mo ga tás igény lé se kor lé -
nye ges kö rül mény rõl, tény rõl va lót lan vagy ha mis ada tot
szol gál ta tott, illetve a tá mo ga tást a meg je lölt cél tól elté -
rõen hasz nál ja vagy hasz nál ta fel.

(4) Az elõ irány za tok ter hé re nyúj tott egye di vagy pá lyá -
za ti tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa utó la go san, a ked vez mé nye -
zett ál tal be nyúj tott el szá mo lá sok alap ján tör tén het. Ezek -
ben az ese tek ben tá mo ga tá si elõ leg, il le tõ leg a tá mo ga tás
egy összeg ben tör té nõ fo lyó sí tá sá ra csak ab ban az eset ben
ke rül het sor, ha a tel je sít mény ará nyos fi nan szí ro zás a tá -

mo ga tá si cél meg va ló sí tá sát nem te szi le he tõ vé. Tá mo ga -
tá si elõ leg nyúj tá sa ese tén a fenn ma ra dó tá mo ga tás fo lyó -
sí tá sá nak fel té te le – a 4. és 5.  §-ban mag ha tá ro zott tá mo ga -
tá sok ki vé te lé vel – az elõ leg gel tör té nõ el szá mo lás. A ki -
vé te les fi nan szí ro zást a szer zõ dés ben rög zí te ni szük sé ges.

(5) A ked vez mé nye zett mû kö dé sé hez nyúj tott tá mo ga -
tá sok biz to sí tá sa idõ ará nyo san tör té nik. Az idõ ará nyos tól
el té rõ fo lyó sí tást a ked vez mé nye zett meg fe le lõ in do kok -
kal alá tá masz tott írás be li ké re lem mel kez de mé nyez he ti.
Az idõ ará nyos tól el té rõ fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé re – a
szer zõ dés mó do sí tá sá val – a tá mo ga tást nyúj tó jo go sult. A
tel je sít mény ará nyos fi nan szí ro zás ki vé te lé vel a ked vez -
mé nye zet tek a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról utó lag, leg ké -
sõbb a költ ség ve té si évet kö ve tõ év jú ni us 30-ig kö te le sek
el szá mol ni.

11.  §

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá val össze füg gõ fel ada tok
le bo nyo lí tá sá val, így kü lö nö sen szer zõ dés-elõ ké szí tés sel,
szer zõ dés kö tés ben való köz re mû kö dés sel, prog ram me ne -
dzse lés sel, mû sza ki el len õr zés sel, pénz ügyi, ügy vi te li,
könyv ve ze tés sel kül sõ szer ve ze tek is meg bíz ha tók.

Záró rendelkezések

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben
is al kal maz ni kell.

(2) Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa so rán a ren de let ben
nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az Áht., az Ámr., valamint
a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let, to váb bá a költ ség ve té -
si szer vek gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó egyéb jog sza bá lyok
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Dr. Szil vá sy György s. k.,

a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
270/2006. (XII. 14.) KE

határozata

rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba

helyezésérõl

Az Alkot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ra
te kin tet tel, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag -
jai nak szol gá la ti vi szo nyá ról szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Hszt.) 53. § a) pont ja alap ján az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re
dr. La pid  Lajos rend õr dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo -
nyát 2006. de cem ber 30-án meg szün te tem, egy ben a Hszt.
182. §-ának (1) be kez dé se alap ján 2006. de cem ber 31-ei
ha tállyal szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 5.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. de cem ber 7.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5641/2006.

A Köztársasági Elnök
271/2006. (XII. 14.) KE

határozata

orvos vezérõrnagy szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ra
te kin tet tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl
szóló 2004. évi CV. tör vé ny 49. § (2) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

dr. Svéd Lász ló or vos ve zér õr nagy szol gá la ti vi szo nyát
2006. de cem ber 29-én meg szün te tem és 2006. de cem ber
30-ai ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 5.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/5591/2006.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
580/2006. (XII. 11.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a De zsõ Lász ló ál tal (1114 Bu da pest, Bocs kai út 15.) be -
nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás -
gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat ellen az annak a Ma gyar Köz löny ben való
köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság -
hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (1051
Bu da pest, Ná dor u. 2.) lehet kifogást benyújtani.

Indokolás

I.

De zsõ Lász ló 2006. no vem ber 24-én or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá -
nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Válasz -
tási Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér -
dés sze re pel:

1. ,,Úgy dönt-e Ön, hogy az Alkot mány 70/I.  §-ának
vég re haj tá sa ként – az ál lam ház tar tá si hi ány tel jes és azon -
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na li fel szá mo lá sa, egy út tal az or szág gyû lé si vá lasz tá son
több sé get ka pott kor mány prog ram: a sze gé nye ket súj tó
bár mi lyen meg szo rí tás nél kü lö zé se cél já ból – a
VAGYONADÓRÓL  szóló tör vény lé nye ges ren del ke zé -
sei a kö vet ke zõk le gye nek:

a) adó kö te les le gyen min den te lek köny ve zett in gat lan,
100 000 fo rint be csült for gal mi ér ték fe let ti ingó va gyon -
tárgy és az 1 000 000 fo rint összes név ér té k fe let ti tár sa sá -
gi tu laj don (rész vény stb.) és egyéb ha zai ér ték pa pír,

b) az adó kul csa a d) pont ki vé te lé vel – ál ta lá ban –
5,20% le gyen in gat la nok ra és 0,52% le gyen ingó va gyon ra,

c) az adó kul csa a d) pont ki vé te lé vel az elsõ év ben – az
1989-tõl tar tó al kot mány sér tõ tör vényhozási ké se de lem
tel jes hal mo zott össze ge ként – 88,40% le gyen in gat la nok -
ra és 8,84% in gó sá gok ra,

d) az adó kul csa 0,00% le gyen min den olyan adó kö te -
les va gyon tárgy ra, amely a mi ni mál bé res meg él he tés hez
szük sé ges: la kás ra 45 m2/la kó ig, ter mõ föld re 0,41 hek -
tár/csa lád ta gig, valamint az egyé ni vál lal ko zó mi ni mál bé -
res meg él he té sét szol gá ló, vál lal ko zás ba vett va gyo ná ra,
ha a vál lal ko zás ban maga is részt vesz,

e) az éves be val lá si kö te le zett ség min den adó kö te les
va gyon tárgy ra ter jed jen ki, a kulcs tól füg get le nül,

f) e tör vény még 2006. de cem ber 31-ig ha tály ba lép jen,
akár vissza me nõ ha tállyal is,
és hogy e tör vény sem mi lyen itt fel nem so rolt en ged -
ményt, ked vez ményt ne tar tal maz zon, csak az a)–f) pon tok 
rész le te it?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság a hi te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyá val kap cso lat ban meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe -
le l meg a Ve.-ben meg ha tá ro zott adat tar ta lom nak és a
Ren de let ben meg ha tá ro zott min tá nak. Hi ány zik ugyan is,
illetve nem pon tos az alá írás gyûj tõ ív több ro va ta, így nem
sze re pel a hi te le sí tés re szol gá ló szö veg rész, az „alá írás -
gyûj tõ ív” cím, az „Alul írot tak or szá gos nép sza va zás ki tû -
zé sét kez de mé nyez zük:” fej rész. Nincs sor szá mo zás, to -
váb bá nem pon tos az egyes ro va tok fej lé ce, nem sze re pel a 
fel hí vás, amely sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye -
zést csak egy alá írás sal tá mo gat hat ja, illetve az alá írást
gyûj tõ vá lasz tó pol gár alá írá sa sem.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  §-ának
d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in,
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá -

mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
581/2006. (XII. 11.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt hatás -
körében el jár va a Vona Gá bor ál tal a Job bik Ma gyar or szá -
gért Moz ga lom (1113 Bu da pest, Vil lá nyi u. 20/A.) kép vi -
se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon 
be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság hoz (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.) lehet
kifogást benyújtani.

Indokolás

I.

Vona Gá bor 2006. no vem ber 28-án nyúj tot ta be az or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek
min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a következõ
kérdés szerepelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az a ma gyar ál lam pol gár,
aki az MSZMP és a KISZ meg ha tá ro zott or szá gos ve ze tõ
tes tü le te i nek tag ja volt (az MSZMP KB tag ja, az MSZMP
PB tag ja, az MSZMP KB tit ká ra, az MSZMP KB osz tály -
ve ze tõ je, az MSZMP KB osz tály ve ze tõ-he lyet te se, a
KISZ KB tag ja, a KISZ KB tit ká ra), a jö võ ben ne tölt hes -
sen be ál lam tit ká ri vagy an nál ma ga sabb ran gú kor mány -
za ti tiszt sé get?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság a hi te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyá val kap cso lat ban meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe -
le l meg a Ve.-ben meg ha tá ro zott adat tar ta lom nak és a
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Ren de let ben meg ha tá ro zott min tá nak, mert olyan több let -
in for má ci ót tar tal maz, ame lyet a tör vény nem tesz lehe -
tõvé. A 25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro zat alap ján, ami kor a
Ve. 118.  §-a meg ha tá roz za az alá írás gyûj tõ ív kö te le zõ
adat tar tal mát, egy út tal ki zár ja azt, hogy az alá írás gyûj tõ
íven más adat – így a kez de mé nye zõ pos ta cí me és az alá -
írás gyûj tõ ív to váb bí tá sá ra vo nat ko zó fel hí vás – is sze re -
pel jen. To váb bá az OVB ál lás pont ja sze rint a több let in for -
má ció adat vé del mi ag gá lyo kat is fel vet.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  §-ának
d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in,
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá -
mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

k ö z l e m é n y e

a 2007. január 1-je és január 31-e között
alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szóló tör vé ny 82. §-a kö te -
le zi az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy az
üzem anyag árat – az elõ zõ év ben nagy for gal mat bo nyo lí tó
bel föl di üzem anyag-for gal ma zó cég ál tal al kal ma zott árak
figyelembevételével – tegye közzé.

Ha a ma gán sze mély az üzem anya got a köz le mény ben
sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem -
anyag ról szám lát beszerezni.

Ól mo zat lan mo tor ben zi nek:

ESZ-95 ól mo zat lan mo tor ben zin 259 Ft/l

ESZ-98 ól mo zat lan mo tor ben zin 266 Ft/l

Gáz olaj 260 Ft/l

Ke ve rék 277 Ft/l

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
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A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal
közleménye

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

885483E
321608F
464235C
515954C
440635D
259998C
381454C
666982E
556120E
996896D
216200C
856501F
189296B
875758A
977668F
555251E
856011C
016495F
972698C
980716C
079633E
717874B

458904A
757272C
449288A
944862F
990701F
731354E
088560A
347003E
282248B
626828D
249888E
832347B
648982C
445657F
978552F
489797B
636309F
992663B
717997A
623713E
127710F
139172A

433308C
313738B
704066C
809828D
796892E
082212D
017511F
250860E
785517D
529144F
159765B
405863E
451678C
369352B
576591E
009815D
376353G
704705G
753138A
803921C
115310F
004363C

077853A
828576G
313611A
977296E
382007C
082264D
387586E
729398E
124772F
086263C
513150D
312333B
350771D
333593A
525280D
232161D
512727E
755936C
233677A
100702G
802887D
016241F

401804G
120393G
945289B
538373E
406359D
204785F
881440A
891724C
770965C
903625D
452825E
104246D
500837A
665073E
842613B
381958D
991610D
629627E
061690B
450014D
566432D
517198B



847655D
479192E
143914C
811019B
394150F
807745E
533401B
874704F
483543B
671921F
737801C
896118A
078786G
167478D
480156B
565914G
946554D
707141A
677955B
813554D
932117A
482179B
503340G
610014E
829885B
892261E
627227E
450129D
757195B

678064B
523758F
685970C
374660C
160025F
393696D
576302C
309935B
025531G
508754G
313581F
632923C
682305C
730469C
936525A
862809D
552283C
466301E
474319D
166735F
797748D
456517E
902247E
743099B
179072B
175566G
103573B
297230G
219541G

006553C
658415B
927695C
766829F
241272A
069967F
880594B
214761B
835249F
758150D
303789F
900262C
172712G
060887C
164068E
849972E
185004A
973701E
451963F
350319B
971450D
217213G
176858A
497658F
304880D
417109A
334307B
053017D
746424C

184665A
715910F
784516D
195777C
608876D
052503E
196633G
996891F
342406D
445910E
427075G
272091D
919462F
115324G
485383B
976011C
941169A
022800D
540247E
197904E
057797D
356047A
679754A
915587A
631693A
171493A
692380A
142576E
352184E

315673D

753778C

153212F

492770C

439399A

866580E

150910A

888624F

621110E

784048D

774734C

289116C

787372D

745111E

974351C

135228F

689034D

191585B

532605D

521784C

761684D

935330E

115663C

190637E

487500E

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

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

HU ISSN 0076—2407

06.3989 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


