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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi CXIX.
tör vény

a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény módosításáról*

1.  § A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tny.) 8.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § (1) Aki a szer ve zet fo ko zott igény be vé te lé vel járó,
to váb bá az egész ség re kü lö nö sen ár tal mas mun kát vé gez,
kor ked vez mény ben ré sze sül.

(2) Az igény lõ re irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tár hoz
ké pest két évi kor ked vez mény ben ré sze sül

a) az a fér fi, aki leg alább tíz és az a nõ, aki leg alább
nyolc éven át kor ked vez mény re jo go sí tó mun ka kör ben,
to váb bá

b) az, aki leg alább hat éven át 100 kPa-nál na gyobb
nyo má sú lég tér ben 
dol go zott.

(3) A kor ked vez mény to váb bi egy-egy év
a) a kor ked vez mény re jo go sí tó mun ka kör ben vég zett

min den újabb öt-, nõ nél négy évi, il le tõ leg
b) a 100 kPa-nál na gyobb nyo má sú lég tér ben vég zett

min den újabb há rom évi
mun ka után.

(4) A kor ked vez mény re jo go sí tó kü lön bö zõ mun ka kö -
rök ben (mun ka he lye ken) el töl tött idõ ket egy be kell szá mí -
ta ni. A 100 kPa-nál na gyobb nyo má sú lég tér ben vég zett
mun ka alap ján figye lembe ve he tõ idõ min den har minc
nap ját öt ven nap pal kell a kor ked vez mény re jo go sí tó
egyéb mun ka kör ben (mun ka he lyen) el töl tött idõ höz hoz -
zá szá mí ta ni.

(5) A táp pén zes ál lo mány ban (be teg sza bad sá gon) el töl -
tött idõt ab ban az eset ben le het kor ked vez mény re jo go sí tó
idõ ként figye lembe ven ni, ha az igény lõ ke re sõ kép te len sé -
gé nek be kö vet ke zé se kor kor ked vez mény re jo go sí tó mun -
ka kör ben (mun ka he lyen) dol go zott.”

2.  § A Tny. „A kor ked vez mény” al cí me a kö vet ke zõ
8/A–8/C.  §-sal egé szül ki:

„8/A.  § (1) A kor ked vez mény re jo go sult ság szem pont -
já ból figye lembe kell ven ni az 1.  § (3) be kez dés ben em lí -
tett szer vek nél (a továb biak ban: fegy ve res szerv)

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

a) hi va tá sos szol gá lat ban tény le ge sen el töl tött szol gá -
la ti idõt,

b) nem hi va tá sos szol gá lat ban vagy más ál lam had se re -
gé ben el töl tött és az a) pont sze rin ti hi va tá sos szol gá lat ba
be szá mí tott idõt.

(2) A kor ked vez mény re jo go sult ság szem pont já ból
figye lembe kell ven ni a fegy ve res szer vek nél to vább szol -
gá ló ál lo mány ban 1960. de cem ber 17-e után el töl tött
idõt is.

(3) To vább szol gá ló ál lo mány ban 1960. de cem ber 18-a
elõtt el töl tött idõt, va la mint a ka to nai szol gá lat ban el töl tött 
idõt ab ban az eset ben le het a kor ked vez mény re jo go sult -
ság szem pont já ból szá mí tás ba ven ni, ha az igény lõ e szol -
gá la tát meg elõ zõ és kö ve tõ har minc na pon be lül kor ked -
vez mény re jo go sí tó mun ka kör ben (mun ka he lyen) dol go -
zott.

8/B.  § (1) A kor ked vez mény re – 2010. de cem ber 31-éig
– a 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé sek sze rin ti
mun ka kö rök (mun ka he lyek) jo go sí ta nak. 2010. de cem ber
31-éig a 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni az egyes mun ka kö rök re (mun ka he lyek re)
vo nat ko zó kü lö nös szá mí tá si sza bá lyok ra is.

(2) 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 mun ka biz ton sá gért fe le lõs mi nisz -
ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um vé le mé nyé re is fi gye lem -
mel – en ge dé lyez he ti a kor ked vez mény re jo go sí tó mun ka -
kö rök (mun ka he lyek) jegy zé ké ben fel so rolt mun ka kör ben 
el töl tött idõ kor ked vez mény re jo go sí tó idõ ként tör té nõ
figye lembevételét ak kor is, ha a jegy zék sze rint a kor ked -
vez mény ága za ti ha tá lya az adott mun ka hely re nem ter -
jed ki.

(3) Ha a mun ka kör azo no sí tá sa te kin te té ben vita me rül
fel, a mun ka kör (mun ka hely) sze rint ille té kes ága za ti mi -
nisz té ri um és a szak mai, ága za ti ér dek kép vi se let, szak -
szer ve zet köz pon ti szer ve vé le mé nyé nek a ki ké ré se után 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 dönt.

8/C.  § A 2011. ja nu ár 1-jé tõl a kor ked vez mény re jo go -
sí tó fel té te lek meg ha tá ro zá sá ról kü lön tör vény rendel -
kezik.”

3.  § (1) Ez a tör vény 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

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

a) 101.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja,

b) 101.  §-ának (2)–(3) be kez dé se.

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

az egyes építésüggyel kapcsolatos tör vények
módosításáról*

1.  § Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Étv.)
48.  §-ának (10) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül
ki:

[(10) A (9) be kez dés sze rin ti egy éves idõ tar tam az épí -
tés ügyi ha tó ság szá má ra újra kez dõ dik:]

„d) az el já rás fel füg gesz té sé nek meg szû né se kor.”

2.  § (1) Az Étv. 49.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha az épí tés ügyi ha tó ság a 48.  § sze rint a fenn ma ra -
dá si en ge délyt meg ad ja, ille tõ leg a le bon tást tu do má sul
ve szi, ez zel egy ide jû leg – a Kor mány ren de le té ben meg ha -
tá ro zott mér ték ben és mó don – épí tés ügyi bír sá got szab
ki.”

(2) Az Étv. 49.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(3) Az épí tés ügyi bír ság nem men te sít a bün te tõ jo gi, a
sza bály sér té si, to váb bá a kár té rí té si fe le lõs ség, va la mint a
te vé keny ség kor lá to zá sá ra, fel füg gesz té sé re, til tá sá ra, ille -
tõ leg a meg fe le lõ vé de ke zés ki ala kí tá sá ra, a ter mé sze tes
vagy ko ráb bi kör nye zet hely re ál lí tá sá ra vo nat ko zó kö te le -
zett ség tel je sí té se alól.

(4) Nem szab ha tó ki bír ság az olyan jog erõs és vég re -
hajt ha tó épí té si, il let ve bon tá si en ge dély alap ján el vég zett
épí té si te vé keny ség gel össze füg gés ben, amely nek az alap -
ját ké pe zõ ha tá ro za tot utóbb az épí tés ügyi ha tó ság a sa ját
ha tás kö ré ben vagy ügyé szi óvás foly tán vissza von ta, vagy
ame lyet az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta alap ján az épí -
tés ügyi ha tó ság fel ügye le ti szer ve meg vál toz tat ta vagy
meg sem mi sí tet te, fel té ve, hogy az épít te tõ a vissza vo nás ra 
(meg vál toz ta tás ra, vissza vo nás ra) ala pot adó ok te kin te té -
ben nem járt el bi zo nyí tot tan rossz hi sze mû en.”

3.  § A la ká sok és hely isé 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 (a továb biak ban: Lt.) a kö vet ke zõ
11/A.  §-sal egé szül ki:

„11/A.  § A kü lön jog sza bály sze rint ren del ke zés re álló
– az épü let re, ille tõ leg az ab ban lévõ la kás ra és nem la kás
cél já ra szol gá ló he lyi ség re vo nat ko zó – ener ge ti kai ta nú -
sít ványt a bér be adó a szer zõ dés meg kö té sé vel egy ide jû leg
a bér lõ nek be mu tat ja.”

4.  § A bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény 22.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

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

[22.  § A bí ró ság vég re haj tá si zá ra dék kal lát ja el]
„b) az or vo si és az ügy vé di fe gyel mi ha tó ság nak, to váb -

bá a ter ve zõ- és szak ér tõ mér nö kök, va la mint épí té szek fe -
gyel mi tes tü le té nek pénz bír ság és el já rá si költ ség meg fi -
ze té sé re kö te le zõ ha tá ro za tát,”

5.  § A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 1995. évi LIII. tör vény 110.  §-ának (7) be kez dé se a
kö vet ke zõ t) pont tal egé szül ki:

[(7) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„t) ren de let ben sza bá lyoz za a kör nye zet vé del mi, ter mé -

szet vé del mi, táj vé del mi szak ér tõi te vé keny ség szak mai
sza bá lya it.”

6.  § (1) Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Itv.) mel lék le te XV. fe je ze té nek 1. pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Az épí tés ügyi ha tó ság nál in dí tott el já rás, ha ez
a) elvi te lek ala kí tá si, te lek ala kí tá si en ge dély re irá nyul,

tel ken ként 5000 fo rint,
b) bár mely egyéb elvi épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély re

irá nyul, 15 000 fo rint,
c) új la kó épü let épí té sé nek, meg lé võ la kó épü let bõ ví té -

sé nek, át ala kí tá sá nak, fel újí tá sá nak, hely re ál lí tá sá nak, el -
moz dí tá sá nak, épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé sé re irá -
nyul la ká son ként, il let ve ve gyes ren del te té sû épü let ese té -
ben az épü let ren del te té sét meg ha tá ro zó ön ál ló ren del te té -
si egy sé gen ként 10 000 fo rint,

d) egyéb ren del te té sû épü let épí té sé re vo nat ko zó en ge -
dély re irá nyul,

– ön ál ló ren del te té si egy sé gen ként 250 m2  hasz nos
alap te rü le tig 20 000 fo rint,

– a 250 m2 -nél na gyobb hasz nos alap te rü le tû ren del te -
té si egy sé gen ként 100 000 fo rint,

e) mû tárgy épí té sé re irá nyul, 100 m2-ként 10 000 fo rint,
f) a c) pont ban fog lal tak ki vé te lé vel, meg lé võ épít mény 

át ala kí tá sá ra, fel újí tá sá ra, hely re ál lí tá sá ra, kor sze rû sí té sé -
re, le bon tá sá ra, el moz dí tá sá ra, to váb bá bõ ví té sé re vo nat -
ko zó en ge dély re irá nyul, ön ál ló ren del te té si egy sé gen ként
10 000 fo rint,

g) fel vo nó, moz gó lép csõ és moz gó jár da épí té sé re vo -
nat ko zó en ge dély re irá nyul, 15 000 fo rint,

h) mó do sí tott épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély re irá nyul,
az alap el já rás il le té ké vel egye zõ mér té kû,

i) az épít mé nyek kel kap cso la tos or szá gos szak mai kö -
ve tel mé nyek jog sza bály ban meg ha tá ro zott elõ írásaitól el -
té rõ mû sza ki meg ol dás en ge dé lyé re irá nyul, 20 000 fo rint,

j) egyéb épí té si te vé keny ség re vo nat ko zó en ge dély re
irá nyul, 10 000 fo rint,

k) an ten nák, an ten na tar tó szer ke ze tek, csat la ko zó mû -
tár gyak épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sá ra irá -
nyul, az el já rás tár gyát ké pe zõ táv köz lé si épít mény leg na -
gyobb li ne á ris mé re tét figye lembe véve, meg kez dett mé te -
ren ként 50 000 fo rint,

l) egyéb be je len té si el já rás ra irá nyul, 10 000 fo rint
il le ték alá esik.”
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(2) Az Itv. mel lék le té nek XV. fe je ze te a kö vet ke zõ
6. pont tal egé szül ki:

„6. Az 1. c) pont ban fog lalt épí té si te vé keny ség gel egy
épí tés ügyi ha tó sá gi ha tá ro zat ban en ge dé lye zett és az or -
szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé nyek rõl
 szóló jog sza bály sze rint az élet vi tel hez szük sé ges anya gok 
és tár gyak tá ro lá sá ra szol gá ló épít mé nyek épí té sé nek, bõ -
ví té sé nek, át ala kí tá sá nak, fel újí tá sá nak, hely re ál lí tá sá nak,
el moz dí tá sá nak, épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé sé re irá -
nyu ló el já rá sért az 1. c) pont ban meg ha tá ro zot ton túl me -
nõ en il le té ket nem kell fi zet ni.”

7.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ko ráb bi
Épí tés ügyi Mi nisz té ri um, il let ve Épí tés ügyi és Vá ros fej -
lesz té si Mi nisz té ri um ja vá ra 1988. de cem ber 31-ig az in -
gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett el ide ge ní té si és ter he lé si 
ti la lom, va la mint elõ vá sár lá si jog e tör vény ere jé nél fog va
meg szû nik. Az el ide ge ní té si és ter he lé si ti lal mat, va la mint
az elõ vá sár lá si jo got az in gat lan tu laj do no sá nak ké rel mé re
kell az in gat lan-nyil ván tar tás ból tö röl ni.

8.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba, a 2.  §-ával és a
6.  §-ával meg ál la pí tott ren del ke zé se ket ha tály ba lé pé sét
köve tõen in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) A 6.  § e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ negy ven ötö dik
na pon, az Étv. 2006. évi L. tör vénnyel meg ál la pí tott
39.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja 2008. ja nu ár 1. nap ján,
az e tör vény 3.  §-ával meg ál la pí tott Lt. 11/A.  §-a 2009. ja -
nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

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

a) az Itv. mel lék le te XV. fe je ze té nek

aa) 2. pont já ban az „1. c)–g) pont ban” szö veg rész he -
lyé be az „1. c)–g) és i)–l) pont ban” szö veg rész,

ab) a 3. pont já ban a „bár mely” szö veg rész he lyé be a
„– 1. c) pont ki vé te lé vel –” szö veg rész, a „2000 fo rint”
szö veg rész he lyé be az „5000 fo rint” szö veg rész,

ac) az 5. pont já ban a „20 000 fo rint” szö veg rész he lyé -
be a „30 000 fo rint” szö veg rész,

b) az Étv.

ba) 6.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „he lyi ön kor mány -
zat” szö veg rész he lyé be a „te le pü lé si ön kor mány zat” szö -
veg rész,

bb) 14.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a
„te rü let fel hasz ná lá si egy ség” szö veg rész he lyé be „te rü let -
egy ség” szö veg rész,

bc) 34.  §-a (6) be kez dé sé ben a „mû sza ki” szö veg rész
he lyé be a „jog sza bály ban meg ha tá ro zott” szö veg rész,

bd) 53/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „kü lö nö sen” szö -
veg rész he lyé be a „vizs gál ni kell a kö vet ke zõk ügy fé li
jog ál lá sát” szö veg rész,

be) 62.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban a „mû sza ki
szak ér tõi” szö veg rész he lyé be az „épí tés ügyi igaz ga tá si,
to váb bá mû sza ki szak ér tõ” szö veg rész,

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

ca) 15.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi ka ma -
rák” szö veg rész he lyé be a „gaz da sá gi, il let ve szak mai ka -
ma rák” szö veg rész,

cb) 63.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi ka ma rát” 
szö veg rész he lyé be a „gaz da sá gi, il let ve szak mai ka ma rát” 
szö veg rész
lép.

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

a) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény és a kap cso ló dó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXXXVI. tör vény 183.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja,

b) az Étv. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta,
13.  §-a (3) be kez dé sé ben „a 12.  § (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak ra is fi gye lem mel” szö veg rész,

c) 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 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény 93.  §-a.

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

2006. évi CXXI.
tör vény

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését
megalapozó egyes tör vények módosításáról*

Az államháztartásról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény módosítása

1.  § (1) Az ál lam ház tar tás ról  szóló – mó do sí tott – 1992.
évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
12/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) Az ál lam ház tar tás al rend sze re i ben tárgy éven túli
fi ze té si kö te le zett ség – ide nem ért ve a jog sza bá lyon, jog -
erõs bí ró sá gi, il let ve köz igaz ga tá si dön té sen ala pu ló kö te -
le zett sé get – csak olyan mér ték ben vál lal ha tó, amely a kö -
te le zett ség vál la lás idõ pont já ban is mert fel té te lek mel lett
az ese dé kes ség idõ pont já ban, a ren del te tés sze rû mû kö dés
ve szé lyez te té se nél kül fi nan szí roz ha tó. A Kor mány ál tal
egye di leg jó vá ha gyott fej lesz té si prog ra mok ese tén a kö te -
le zett ség vál la lás a Kor mány ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek
sze rint – fi gye lem mel a 22–23/A.  §-ok ban fog lal tak ra is –
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tör tén het. A költ ség ve té si fe de ze tet a költ ség ve tés ter ve zé -
se kor kell biz to sí ta ni.”

(2) Az Áht. 12/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép, és ki egé szül a kö vet ke zõ 12/C.  §-sal:

„12/B.  § (1) Hosszú távú kö te le zett ség vál la lás nak mi -
nõ sül nek a 12/B–12/C.  §-ok al kal ma zá sá ban – az Eu ró pai
Unió költ ség ve té sé bõl, il let ve az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség Eu ró pai Uni ón kí vü li tag ál la ma i nak költ ség ve té sé bõl
fi nan szí ro zott tá mo ga tá si prog ra mok ki vé te lé vel – az
500,0 mil lió fo rint, ál ta lá nos for gal mi adó nél kül szá mí tott 
no mi ná lis össz ér té ket (a továb biak ban: össz ér ték) meg ha -
la dó, az ál la mi költ ség ve tés ter hé re szol gál ta tás vá sár lá sá -
ra, esz köz üze mel te té sé re és kar ban tar tá sá ra, il let ve bér lé -
sé re irá nyu ló, ha tá ro zat lan és 12 hó nap nál hosszabb idõ re
kö tött ha tá ro zott ide jû, 1 évet meg ha la dó fel mon dá si idõt
ma gá ba fog la ló szer zõ dé sen ala pu ló, több évre  szóló kö te -
le zett ség vál la lá sok. Hosszú távú kö te le zett ség vál la lást
ered mé nye zõ szer zõ dés ki zá ró lag e § ren del ke zé sei alap -
ján köt he tõ.

(2) A hosszú távú kö te le zett ség vál la lá sok ból ere dõ ki fi -
ze té sek vár ha tó, éves össze ge egyik év ben sem ha lad hat ja
meg a költ ség ve té si tör vény ben ki fe je zet ten az ilyen kö te -
le zett ség vál la lá sok ra az adott évek re meg ál la pí tott ér ték -
ha tárt (a továb biak ban: ki fi ze té si ke ret).

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti össz ér ték meg ál la pí tá sa kor
az ugyan azon prog ram hoz kap cso ló dó – akár el té rõ jog cí -
men ala pu ló – va la mennyi vár ha tó költ ség ve té si ki fi ze tést
együt te sen kell figye lembe ven ni. E § vo nat ko zá sá ban
prog ram alatt együt te sen azon szol gál ta tás vá sár lá sok ra
irá nyu ló szer zõ dé se ket kell ér te ni, ame lyek hez a Kor -
mány, il let ve az Or szág gyû lés ugyan azon dön tés ke re té -
ben adja meg a fel ha tal ma zást.

(4) A hosszú távú kö te le zett ség vál la lás jó vá ha gyá sa ér -
de ké ben a kö te le zett ség vál la lás ki fi ze té sé nek for rá sát biz -
to sí tó fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel együt te sen elõ ter jesz tést
nyújt be a Kor mány hoz. A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv
ve ze tõ je gon dos ko dik ar ról, hogy az elõ ter jesz tés meg fe le -
lõ szak mai szín vo na lú, gaz da sá gi ha té kony sá gi vizs gá la -
to kat is tar tal maz zon.

(5) Hosszú távú kö te le zett ség vál la lás – a 22.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel – csak a Kor mány ha tá ro za ta
alap ján tör tén het.

(6) A Kor mány, il let ve az Or szág gyû lés hosszú távú kö -
te le zett ség vál la lá si fel ha tal ma zá sá nak (a to váb bi ak ban:
kö te le zett ség vál la lá si fel ha tal ma zás) tar tal maz nia kell a
kö te le zett ség vál la lás va la mennyi lé nye ges ele mét, ame -
lyek kö rét a Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg.

(7) Amennyi ben a kö te le zett ség vál la lá sá hoz köz be -
szer zé si el já rást, kon cesszi ós pá lyá za ti el já rást, vagy más
ver se nyez te té si el já rást kell le foly tat ni, ak kor a kö te le zett -
ség vál la lá si fel ha tal ma zást – fi gye lem mel a 12/A.  § (5) be -
kez dé sé re – az el já rás meg kez dé sé hez (a pá lyá za ti ki írás -
hoz) kell kér ni.

(8) Az éves ki fi ze té si ke re te ket a kö te le zett ség vál la lá si
fel ha tal ma zás ban sze rep lõ éves ér té kek a Kor mány, il let ve 

az Or szág gyû lés kö te le zett ség vál la lá si fel ha tal ma zá sá nak
ha tály ba lé pé se idõ pont já tól ter he lik. Amennyi ben an nak a 
szer zõ dés nek a meg kö té se el ma rad, amely re a kö te le zett -
ség vál la lá si fel ha tal ma zás szólt, a ki fi ze té si ke ret le kö tött
ré sze a kö te le zett ség vál la lá si fel ha tal ma zás ban meg adott
ér té kek kel au to ma ti ku san csök ken.

(9) Fenn ál ló hosszú távú kö te le zett ség vál la lás lé nye ges
ele mé nek mó do sí tá sá hoz a kö te le zett ség vál la lá si fel ha tal -
ma zást adó Kor mány, il let ve Or szág gyû lés jó vá ha gyá sa
szük sé ges.

(10) A ki fi ze té sek jó vá ha gyott üte me zé sé nek meg vál -
toz ta tá sa  miatt, a tárgy évi ki fi ze té si ke ret tárgy év ben nem
ki fi zet he tõ ré szét a Kor mány nyil vá nos ha tá ro za tá ban, az
in dok rész le tes be mu ta tá sa mel lett át cso por to sít hat ja a kö -
vet ke zõ költ ség ve té si évre, fel té ve, hogy az át üte me zett
ki fi ze tés a kö vet ke zõ év jú ni us 30-ig meg tör té nik.

(11) A de vi zá ban de no mi nált kö te le zett sé gek a Kor -
mány, il let ve az Or szág gyû lés kö te le zett ség vál la lá si fel ha -
tal ma zá sá nak hatályba lépése idõ pont já ban ér vé nyes, hi va -
ta los MNB ár fo lya mon át szá mí tott fo rint összeg mér té ké -
vel ter he lik a ki fi ze té si ke re tet.

(12) A ki fi ze té si ke ret nem le het na gyobb, mint a kö te le -
zett ség vál la lás évé ben a köz pon ti költ ség ve tés be vé te li fõ -
össze gé nek 3%-a.

12/C.  § (1) A kincs tár ne gyed éven te ki mu ta tást ké szít a
hosszú távú kö te le zett ség vál la lá sok ról. A ki mu ta tás nak
tar tal maz nia kell a kö te le zett ség vál la lá sok ál lo má nyát a
fe je ze tek és a vár ha tó ki fi ze té sek éve sze rin ti bon tás ban.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti – tör vény el té rõ ren del ke zé -
se hi á nyá ban – tel jes ki mu ta tást a kincs tár a tárgynegyed -
évet kö ve tõ 60 na pon be lül, hon lap ján nyil vá nos ság ra
 hozza.

(3) A költ ség ve té si fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve -
ze tõ je kö te les gon dos kod ni az (1) be kez dés sze rin ti, fe je -
ze té hez tar to zó kö te le zett ség vál la lá sok össze sí té sé rõl,
nyil ván tar tá sá ról és an nak ne gyed éven kén ti, leg ké sõbb a
tárgy ne gye dé vet kö ve tõ 30 na pon be lül a kincs tár felé tör -
té nõ je len té sé rõl.

(4) A fi ze tés re kö te le zett szerv ve ze tõ je kö te les a hosszú 
távú kö te le zett ség vál la lás alap ját je len tõ szer zõ dést a
meg kö té sét kö ve tõ 15 na pon be lül a kincs tár nak és a költ -
ség ve té si fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek be -
je len te ni.

(5) A (3) és (4) be kez dé sek sze rin ti be je len té si kö te le -
zett ség el mu lasz tá sa ese tén a be je len té si kö te le zett sé get
el mu lasz tó szerv nek meg nö velt át uta lá si dí jat kell fi zet nie, 
amely a kincs tár be vé te lét ké pe zi.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti át uta lá si díj meg nö ve lé sé -
nek mér té ke a hosszú távú kö te le zett ség vál la lás össz ér té -
ké tõl, a ki fi ze té sig hát ra lé võ idõ tõl, to váb bá ké se del mes
be je len tés ese tén a ké se de lem mér té ké tõl függ, de leg -
alább 10,0 ezer fo rint, leg fel jebb 1,0 mil lió fo rint. Az így
meg nö velt át uta lá si díj meg ál la pí tá sá nak és ren de zé sé nek
rész le tes sza bá lya it a Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg.

(7) A költ ség ve té si tör vényjavaslat, il let ve a zár szám -
adá si tör vényjavaslat be nyúj tá sa kor a Kor mány tá jé koz -
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tat ni kö te les az Or szág gyû lést a hosszú távú kö te le zett ség -
vál la lá sok ál lo má nyá ról a fe je ze tek és a vár ha tó ki fi ze té -
sek éve sze rin ti bon tás ban.”

(3) Az Áht. 13/A.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A (4) be kez dés ben meg je lölt al rend sze rek bõl tá -
mo ga tás – a 12.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt tá mo ga tás (ide
nem ért ve a hu mán szol gál ta tá sok nem ál la mi fenn tar tói
ál tal igé nyelt tá mo ga tá so kat) ki vé te lé vel – nem fo lyó sít ha -
tó, amíg a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek adó-, já ru lék-, 
il le ték- vagy vám tar to zá sa van. A tá mo ga tás irán ti ké re lem 
be nyúj tó ja ezért a tá mo ga tó ál tal meg ha tá ro zott ha tár idõ ig
nyi lat ko zik ar ról, hogy adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám -
tar to zá sa nin csen, va la mint hoz zá já rul ah hoz, hogy a tá -
mo ga tás fo lyó sí tó ja e nyi lat ko zat va ló ság tar tal má nak iga -
zo lá sát kér je a 18/C.  § (13)–(15) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott el já rás ban, vagy köz vet le nül az ál la mi, ön kor mány -
za ti adó ha tó ság tól és a vám ha tó ság tól. Az il le ték fi ze té si
kö te le zett ség ke let ke zé se szem pont já ból e hoz zá já ru lás az
el já rás meg in dí tá sa irán ti ké re lem nek mi nõ sül az zal, hogy
az ál ta lá nos té te lû el já rá si il le té ket azon adó ha tó sá gok szá -
má ra te kin tet tel kell le ró ni, ame lyek tõl hoz zá já ru lás hi á -
nyá ban kü lön-kü lön iga zo lást kel le ne be sze rez ni a tá mo -
ga tás fo lyó sí tá sa ér de ké ben. Hoz zá já ru lás hi á nyá ban a tá -
mo ga tás vagy az egyes tá mo ga tá si rész le tek fo lyó sí tá sát
meg elõ zõ en a tá mo ga tó hoz, az ál ta la meg ha tá ro zott ha tár -
idõ ig be kell nyúj ta ni az ál la mi adó ha tó ság, vám ha tó ság, a
szék hely, il le tõ leg la kó hely sze rin ti ön kor mány za ti adó ha -
tó ság 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát ar ról, hogy a tá mo -
ga tás ked vez mé nye zett jé nek nála nyil ván tar tott adó-, já ru -
lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa nin csen.”

(4) Az Áht. 13/A.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) Ha a fo lyó sí tott köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tást
jo go su lat lan igény be vé tel vagy fel hasz ná lás  miatt a jo go -
sult köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban kö ve te li vissza és a
kö ve te lést a kö te le zett ha tár idõ ben nem tel je sí ti – és e tör -
vény alap ján más mó don nem hajt ha tó be –, a kö ve te lés
köz tar to zás nak mi nõ sül, me lyet az ál la mi adó ha tó ság
meg ke re sés re adók mód já ra hajt be.”

(5) Az Áht. 14.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lam ház tar tás al rend sze rei hi á nyá nak adós sá -
got nö ve lõ ren de zé sét, to váb bá tar to zá so kat át vál lal ni, el -
en ged ni, vissza té rí ten dõ tá mo ga tást vissza nem té rí ten dõ
tá mo ga tás sá át ala kí ta ni, il let ve bár mely más mó don adós -
sá got nö ve lõ újabb kö te le zett sé get vál lal ni ki zá ró lag az
adott al rend szer költ ség ve té se út ján, elõ irány zat tal meg -
ter vez ve le het. Az ala pok adott évi hi á nyá ból a 18/B.  §
(1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rint nyúj tott meg elõ le ge zé -
si, lik vi di tá si hi tel lel fi nan szí ro zott rész a köz pon ti költ -
ség ve tés adós sá gát nö ve li.”

(6) Az Áht. 15/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„15/A.  § (1) Az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl nyúj tott,
nem nor ma tív, cél jel le gû, mû kö dé si és fej lesz té si tá mo ga -
tá sok ked vez mé nye zett je i nek ne vé re, a tá mo ga tás cél já ra,
össze gé re, to váb bá a tá mo ga tá si prog ram meg va ló sí tá si
he lyé re vo nat ko zó ada to kat a tá mo ga tást oda íté lõ szer ve -
zet vagy fel ügye le ti szer vé nek hi va ta los lap já ban vagy
hon lap ján köz zé kell ten ni, leg ké sõbb a dön tés meg ho za ta -
lát kö ve tõ hat va na dik na pig. Hon la pon tör té nõ köz zé té tel
ese tén leg alább öt évig biz to sí ta ni kell az ada tok hoz zá fér -
he tõ sé gét. He lyi ön kor mány zat ese té ben hi va ta los lap
vagy hon lap lé te sí té se – e kö te le zett ség tel je sí té sé vel
össze füg gés ben – nem kö te le zõ, a köz zé té tel re ilyen eset -
ben a hely ben szo ká sos mó don ke rül sor. Az ál la mi, ön kor -
mány za ti tá mo ga tá si prog ra mok ról  szóló jog sza bá lyok
meg ál la pít hat ják a nyil vá nos ság ra ho za tal rész le tes sza bá -
lya it, és hat van nap nál rö vi debb ha tár idõt is meg ha tá roz -
hat nak.

(2) A köz zé té tel re nem ke rül sor, ha – az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ha tár idõ elõtt – a tá mo ga tást vissza von -
ják vagy ar ról a ked vez mé nye zett le mond. A köz zé té tel
mel lõz he tõ, ha tör vény, kor mány ren de let vagy ön kor -
mány za ti ren de let ket tõ száz ezer fo rint alat ti tá mo ga tá si
összeg re – me lyet adott költ ség ve té si év ben egy be kell
szá mí ta ni – vo nat ko zó an ezt le he tõ vé te szi. Az el kü lö ní tett 
ál la mi pénz ala pok ból nyúj tott nem nor ma tív, cél jel le gû,
mû kö dé si és fej lesz té si tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó köz zé té -
te li kö te le zett sé get kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott
mó don kell tel je sí te ni.”

(7) Az Áht. 18/B.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kincs tár fel ada tai kü lö nö sen:]

„c) gon dos ko dik az ál lam ál tal vál lalt ke zes sé gek, ga -
ran ci ák, vi szont ga ran ci ák és nyúj tott hi te lek, az ál lam
nem zet kö zi pénz ügyi és szám vi te li el szá mo lá sa i nak, a
több éves ki ha tás sal járó pénz ügyi kö te le zett ség vál la lá sa i -
nak, az ál lam kö ve te lé se i nek nyil ván tar tá sa, a kö te le zett -
sé gek tel je sí té se, kö ve te lé sek ke ze lé se, vissz ter hes tá mo -
ga tá sok vissza fi ze té se jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel -
ada ta i nak el lá tá sá ról, va la mint a köz pon ti költ ség ve tés
108/A.  §-ban rész le te zett kül föl di kö ve te lé se i nek nyil ván -
tar tá sá ról, do ku men tá lá sá ról, a kö ve te lé sek ál lo má nyát
rög zí tõ szám lák ve ze té sé rõl és az ezek rõl  szóló ne gyed -
éven kén ti összeg zõ ki mu ta tás el ké szí té sé rõl;”

(8) Az Áht. 18/B.  §-a (1) be kez dé sé nek zs)–x) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kincs tár fel ada tai kü lö nö sen:]

„zs) a kincs tá ri egy sé ges szám la ter hé re, an nak forrá -
sai ból – jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel – ka -
mat men tes meg elõ le ge zé si, lik vi di tá si hi telt nyújt hat az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap tól ér ke zõ – jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott – egy sé ges te rü let ala pú, és más
köz vet len ki fi ze té sek, va la mint pi a ci tá mo ga tá sok, in ter -
ven ci ós in téz ke dé sek bõl ere dõ ki fi ze té sek, to váb bá az
 Európai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ál tal fi nan -
szí ro zott vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok – ide nem ért ve az
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Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ra mot – cél ja i ra
tör té nõ ki fi ze té sek tel je sí té sé hez a tá mo ga tá sok ke ze lé sé re 
lét re ho zott és akk re di tált szerv nek (ki fi ze tõ ügy nök ség);

x) a kincs tá ri egy sé ges szám la ter hé re, an nak for rá sa i -
ból ka mat men tes meg elõ le ge zé si, lik vi di tá si hi telt nyújt -
hat az Eu ró pai Unió ré szé re tör té nõ cu kor-, izo glü kóz- és
inu li nil le ték (a to váb bi ak ban: cu kor il le ték) fi ze té si kö te le -
zett ség tel je sí té sé re a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
tá mo ga tá si szerv nek.”

(9) Az Áht. 18/B.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A kincs tár az ügy fe lek tõl ér ke zõ, a jog sza bá lyi elõ -
írásoknak meg nem fe le lõ meg bí zá sok és ren del ke zé sek
tel je sí té sét a meg bí zás, il let ve a ren del ke zés kez de mé nye -
zõ jé nek ér te sí té se mel lett vissza uta sít ja.”

(10) Az Áht. 18/B.  §-a a kö vet ke zõ (9)–(10) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(9) A kincs tár az (1) be kez dés p) pont ja sze rin ti fel ada -
tai el lá tá sá hoz az a) pont sze rin ti nyil ván tar tá sok ada ta it is
fel hasz nál ja. Amennyi ben a kö te le zett ség vál la lás be je len -
tés ki fi ze tés re vo nat ko zó ada tai nem a be je len tés nek meg -
fele lõen tel je sül nek, a kincs tár ren del ke zés re ál lá si dí jat
szá mít fel kor mány ren de let ben sza bá lyo zott mó don.

(10) A kincs tár az (1) be kez dés a) és g) pont já ban, va la -
mint a (8) be kez dés ben fog lalt fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben 
jo go sult a köz pon ti költ ség ve tés bõl fo lyó sí tott nor ma tí vák 
igény lé se el bí rá lá sá hoz szük sé ges, az egyes nor ma tí vák
igény lé sét meg ala po zó, a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott egye di azo no sí tó kat és sze mé lyes ada to kat
ke zel ni. E sze mé lyes ada to kat az egyes költ ség ve té si éve -
ket le zá ró zár szám adás ról  szóló tör vény ha tály ba lé pé sé -
nek nap já ig jo go sult ke zel ni.”

(11) Az Áht. 24.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki emelt elõ irány za tok kö zött sa ját ha tás -
kör ben – a fel ügye le tét el lá tó szerv és a kincs tár egy ide jû
tá jé koz ta tá sa mel lett – az ele mi költ ség ve té sé ben jóvá -
hagyott összeg hez ké pest át cso por to sí tást hajt hat vég re

a) a mû kö dé si költ ség ve tés ki emelt elõ irány za tai kö -
zött,

b) a fel hal mo zá si költ ség ve tés ki emelt elõ irány za tai
kö zött,

c) a mû kö dé si és fel hal mo zá si költ ség ve tés ki emelt
elõ irány za tai kö zött,

d) a köl csö nök elõ irány zat-cso port ter hé re, il let ve ja vá ra.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt át cso por to sí tá sok nem irá -
nyul hat nak a sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za tá nak nö ve lé -
sé re. A fel újí tás elõ irány za tát – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs 
mi nisz ter egyet ér té sé vel – a fe je zet fel ügye le tét el lá tó
szerv csök kent he ti a fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si
szerv nél – a sze mé lyi jut ta tá sok ki vé te lé vel – a mû kö dé si
költ ség ve tés ja vá ra. E ren del ke zés a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek re nem vo nat ko zik.”

(12) Az Áht. 24.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za tá nak nö ve lé se a
mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok elõ irány za tá nak meg fe le lõ 
mér té kû nö ve lé sé vel együt te sen hajt ha tó vég re, ki vé ve, ha
a költ ség ve té si szerv a kincs tár ré szé re nyi lat ko zik ar ról,
hogy a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok nö ve lé se nél kül
éves fi ze té si kö te le zett sé gé nek ele get tud ten ni. A költ ség -
ve té si szerv szak mai alap fel ada ta ke re té ben szel le mi te vé -
keny ség szer zõ dés sel, szám la el le né ben tör té nõ igény be -
vé te lé re a do lo gi ki adá sok kö zött el kü lö ní tet ten meg ter ve -
zett összeg csak a sze mé lyi jut ta tá sok egy ide jû át cso por to -
sí tá sá val nö vel he tõ.”

(13) Az Áht. 24.  §-ának (11)–(12) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cí men be lül – a
fe je ze ti tar ta lék ki vé te lé vel – az al cí mek, jog cím cso por -
tok, il let ve jog cí mek kö zöt ti át cso por to sí tás ra csak a költ -
ség ve té si tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ke rül het sor.

(12) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok a fe je ze ti egyen -
sú lyi tar ta lék ki vé te lé vel

a) fe je ze ten be lül az (1) be kez dés ben fog lalt cí mek hez,

b) más fe je zet hez tar to zó cí mek hez, al cí mek hez

az elõ irány zat cél já nak, ren del te té sé nek meg fele lõen, a
tör vényi ki emelt elõ irány za tok ra is ki ter je dõ en – a Kor -
mány ren de le té ben meg ha tá ro zott mó don, elõ irány -
zat-mó do sí tás sal – a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv(ek)
ha tás kö ré ben – a b) pont sze rin ti eset ben a fe je ze tek fel -
ügye le tét el lá tó szer vek ve ze tõ i nek meg ál la po dá sa alap -
ján – cso por to sít ha tók át.”

(14) Az Áht. 26.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az ál ta lá nos tar ta lék ból el szá mo lá si, va la mint
vissza té rí té si kö te le zett ség gel nyúj tott tá mo ga tás össze -
gét, il let ve an nak fel nem hasz nált ré szét az Egyéb ve gyes
be vé te lek szám lá ra kell be fi zet ni, amellyel az adott évi ál -
ta lá nos tar ta lék és ve gyes be vé te lek elõ irány za tát a Kor -
mány meg nö vel he ti.”

(15) Az Áht. 31.  §-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 költ ség ve té si tör vény ben meg -
ha tá roz za a he lyi ön kor mány za tok köz pon ti lag sza bá lyo -
zott adók ból, il le té kek bõl szár ma zó ré sze se dé sét, a he lyi
ön kor mány za tok és a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok
nor ma tív köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sai cí me it és
össze gét, a he lyi ön kor mány za tok nak és a he lyi ki sebb sé gi 
ön kor mány za tok nak jut ta tan dó fej lesz té si célú tá mo ga tá -
so kat, va la mint meg ál la pít ja a he lyi ön kor mány za to kat, il -
let ve a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za to kat meg il le tõ – az
ál lam ház tar tás al rend sze re it meg il le tõ kö te le zett sé gek be -
szá mí tá sá val (net tó mó don) fi nan szí ro zott – tá mo ga tá sok
el osz tá si és fo lyó sí tá si rend jét.”

(16) Az Áht. 33.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:
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„33.  § (1) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kor mányt,
hogy a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re

a) a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott mér té ke -
ken be lül, nyil vá nos ha tá ro zat ban egye di ál la mi ke zes sé -
get, egye di ál la mi ga ran ci át, il let ve egye di viszontgaran -
ciát vál lal jon;

b) a nem zet kö zi fej lesz té si in téz mé nyek kel kö ten dõ hi -
tel szer zõ dé sek nél összeg sze rû kor lá to zás nél kül egye di ál -
la mi ke zes sé get, il let ve egye di ál la mi ga ran ci át vál lal jon.

(2) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kor mányt, hogy
kül föl di szék he lyû hi tel in té ze tek és nem zet kö zi fej lesz té si
in téz mé nyek, mint jo go sul tak ja vá ra vál lalt ál la mi ke zes -
ség vál la lá si, ál la mi ga ran cia vál la lá si szer zõ dés alap ján a
kül föl di jog nak alá ves se ma gát.

(3) A Kor mány egye di ál la mi ke zes sé get, il let ve egye di
ál la mi ga ran ci át hi tel- és köl csön fel vé tel hez vagy köt -
vény ki bo csá tás hoz vál lal hat.

(4) Az egye di ál la mi ke zes ség vál la lás a Ptk. 274.  §
(1) be kez dé se sze rin ti egy sze rû ke zes ség. A Kor mány et tõl 
ha tá ro za tá ban in do kolt eset ben el tér het.

(5) Az egye di és jog sza bá lyi ál la mi ke zes ség, ál la mi ga -
ran cia vál la lás fel té te le, hogy a hi tel-, köl csön fel ve võ nek,
köt vény ki bo csá tó nak (a továb biak ban: kö te le zett) ne
 legyen ko ráb bi ál la mi ke zes ség, ál la mi ga ran cia, il let ve
viszont garancia be vál tá sá ból az ál lam mal szem ben fenn -
álló tar to zá sa, va la mint a kö te le zett ne áll jon csõd-, fel szá -
mo lá si, adós ság ren de zé si el já rás vagy vég el szá mo lás
alatt.

(6) A Kor mány ab ban az eset ben vál lal hat egye di ál la mi 
ke zes sé get, ál la mi ga ran ci át, ha a hi tel, a köl csön vagy a
köt vény vissza fi ze té se a kö te le zett pénz ügyi hely ze té re
vo nat ko zó in for má ci ók (kü lö nö sen pénz ügyi, szám vi te li
ki mu ta tá sok és elõ re jel zé sek) alap ján, il le tõ leg a ren del ke -
zés re álló to váb bi fe de ze tek re te kin tet tel – az ál la mi ke zes -
ség, ál la mi ga ran cia be vál tá sa, egyéb ál la mi több let-tá mo -
ga tás nél kül – kel lõ en biz to sí tott.

(7) Az egye di ál la mi ke zes ség, ál la mi ga ran cia vál la lás
fel té te le ke zes sé gi, il le tõ leg ga ran cia vál la lá si díj ki kö té se.
Az Or szág gyû lés az ál la mi ke zes ség vál la lá sá ról, ál la mi
ga ran cia vál la lás ról  szóló tör vény ben, a Kor mány az ál la mi 
ke zes ség vál la lá sá ról, ál la mi ga ran cia vál la lá sá ról  szóló
ha tá ro za tá ban a díj meg fi ze té sé tõl in do kolt eset ben el te -
kint het, vagy azt ala cso nyabb mér ték ben ál la pít hat ja meg.

(8) A Kor mány az egye di ál la mi ke zes ség vál la lá sá ról,
ál la mi ga ran cia vál la lá sá ról  szóló ha tá ro za tá ban a kö rül -
mé nyek mér le ge lé se alap ján elõ ír hat ja, hogy az ál la mi ke -
zes ség, il let ve ál la mi ga ran cia út ján szer zett pénz esz kö -
zök bõl vég re haj tott be szer zé sek re a köz be szer zé sek rõl
 szóló tör vény sza bá lya it kell al kal maz ni. A köz be szer zé si
el já rás al kal ma zá sát el kell ren del ni, ha

a) az ál la mi ke zes ség gel, ál la mi ga ran ci á val érin tett be -
szer zés egyéb ként a köz be szer zé si tör vény tár gyi ha tá lya
alá tar to zik, vagy

b) a ke zes ség, ga ran cia mér té ke el éri vagy meg ha lad ja
a nem ze ti köz be szer zé si ér ték ha tárt és a Kor mány kész fi -
ze tõ ál la mi ke zes sé get vagy ál la mi ga ran ci át vál lal.

(9) Az egye di ál la mi ke zes ség re, ál la mi ga ran ci á ra vo -
nat ko zó meg ál la po dá so kat az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter vagy az ál ta la fel ha tal ma zott sze mély írja alá, és
azo kat ha von ta meg kül di az Ál la mi Szám ve võ szék nek.

(10) Az egye di vi szont ga ran cia vál la lá sá ra az egye di ál -
la mi ke zes ség re, ál la mi ga ran ci á ra vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket kell ér te lem sze rû en al kal maz ni, az e tör vény ben
meg ha tá ro zott el té ré sek kel.

(11) Jog sza bá lyi ál la mi ke zes sé get, ál la mi ga ran ci át, il -
let ve jog sza bá lyi vi szont ga ran ci át csak tör vény ben le het
vál lal ni, rész le tes sza bá lya it e tör vény fel ha tal ma zá sa
alap ján a Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg.

(12) Jog sza bá lyi ál la mi ke zes ség, ál la mi ga ran cia vál la -
lá sá nál a díj ki kö té sé nek kö te le zett sé gé rõl, a díj mér té ké -
rõl, il let ve a díj fi ze tés csök ken té sé rõl vagy mel lõ zé sé rõl a
(11) be kez dés sze rin ti tör vény ben kell ren del kez ni.

(13) Az egye di és jog sza bá lyi ál la mi ke zes ség-, il let ve
ál la mi ga ran cia vál la lá sok alap ján a köz pon ti költ ség ve tés
ál tal ki fi ze tett összeg – tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban – a tar to zás ere de ti kö te le zett jé nek ál lam mal szem -
be ni tar to zá sá vá vá lik, és azt adók mód já ra kell be haj ta ni.
Az adók mód já ra be haj tan dó tar to zás elõ írása, nyil ván tar -
tá sa és vég re haj tá sa az ál la mi adó ha tó ság fel ada ta.

(14) Az egye di és jog sza bá lyi vi szont ga ran cia alap ján a
köz pon ti költ ség ve tés ál tal ki fi ze tett összeg be haj tá sa
 annak a jogi sze mély nek a fel ada ta, amely a vi szont ga ran -
cia alap já ul szol gá ló ke zes sé get, ga ran ci át nyújt ja
(a továb biak ban: ga ran tõr szer ve zet). A ga ran tõr szer ve zet 
a kö ve te lés be haj tá sá ból szár ma zó – kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott költ sé gek kel csök ken tett – be vé telt a költ -
ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott vi szont ga ran cia ará -
nyá ban kö te les a köz pon ti költ ség ve tés ré szé re be fi zet ni.
Amennyi ben a ga ran tõr szer ve zet e kö te le zett sé gé nek nem 
tesz ele get, a költ ség ve tés nek meg nem fi ze tett összeg a
ga ran tõr szer ve zet nek ál lam mal szem be ni tar to zá sá vá vá -
lik, és azt adók mód já ra kell be haj ta ni. Az adók mód já ra
be haj tan dó tar to zás elõ írása, nyil ván tar tá sa és vég re haj tá -
sa az ál la mi adó ha tó ság fel ada ta.

(15) Az Ál lam ne vé ben, a Kor mány ha tá ro za tá ban meg -
je lölt ked vez mé nye zet tel és az ott meg ha tá ro zott fel té te -
lek kel, az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter tör vény ben
meg ha tá ro zott ese tek ben jogi sze méllyel ár fo lyam-fe de ze -
ti meg ál la po dást köt het. Az ár fo lyam-fe de ze ti meg ál la po -
dás vál la lá sá ra az (5) be kez dés ren del ke zé se it ér te lem sze -
rû en al kal maz ni kell.”

(17) Az Áht. 33/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„33/A.  § (1) Az Or szág gyû lés a 33/D.  §-nak meg fe le lõ
ál la mi kö te le zett ség vál la lá sok alap ján vár ha tó fi ze té si kö -
te le zett sé gek fe de ze té re a költ ség ve té si tör vény ben elõ -
irány za to kat hagy jóvá.

(2) A költ ség ve té si tör vény ben meg kell ha tá roz ni:

a) a Kor mány ál tal vál lal ha tó egye di ál la mi ke zes ség,
ál la mi ga ran cia mér té ké nek fel sõ ha tá rát;

b) az egye di vi szont ga ran cia ál lo má nyá nak fel sõ ha tá rát;
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c) a jog sza bá lyi ál la mi ke zes ség vál la lás ból, ál la mi ga -
ran cia vál la lás ból és jog sza bá lyi vi szont ga ran cia-vál la lás -
ból ere dõ ál la mi kö te le zett sé gek ál lo má nyá nak fel sõ ha tá -
rát vagy a ga ran tõr szer ve zet ki fi ze té se i hez vi szo nyí tott
ará nyát;

d) a ga ran tõr szer ve zet ál tal vál lal ha tó, viszontgaran -
ciával biz to sí tott ke zes ség, ga ran cia ál lo má nyá nak fel sõ
ha tá rát;

e) az ár fo lyam-fe de ze ti meg ál la po dás ból ere dõ ál la mi
kö te le zett sé gek ál lo má nyá nak fel sõ ha tá rát.

(3) A Kor mány ha tá ro za ta sze rin ti egye di ál la mi ke zes -
ség, ál la mi ga ran cia, egye di vi szont ga ran cia és ár fo -
lyam-fe de ze ti meg ál la po dás vál la lá sát a kor mány ha tá ro -
zat ki hir de té sé nek évé re vo nat ko zó költ ség ve té si tör vény -
ben meg ha tá ro zott mér té kek ter hé re kell el szá mol ni.

(4) A jog sza bá lyi ál la mi ke zes ség, ál la mi ga ran cia és a
jog sza bá lyi vi szont ga ran cia vál la lá sát az ál la mi kö te le -
zett ség ke let ke zé sé nek évé re vo nat ko zó költ ség ve té si tör -
vény ben meg ha tá ro zott mér ték ter hé re kell el szá mol ni.

(5) A (2) be kez dés sze rin ti ke ret össze get az ál la mi kö te -
le zett ség vál la lás évé ben le já ró ál la mi ke zes ség, ál la mi ga -
ran cia, vi szont ga ran cia és ár fo lyam-fe de ze ti meg ál la po -
dás az ál la mi kö te le zett ség le já ra tá nak nap ját köve tõen
nem ter he li to vább.

(6) A (2) be kez dés ben sze rep lõ ál lo má nyok és mér té kek 
az ál la mi ke zes ség gel, ál la mi ga ran ci á val, viszontgaran -
ciával biz to sí tott kö te le zett ség vál la lá sok, va la mint az
árfolyam- fedezeti meg ál la po dás ál tal fe de zett for rá sok
forint ban szá mí tott ál lo má nyá nak tõ ke össze gé re vo nat -
koz nak.

(7) Az egye di ál la mi ke zes ség vál la lá si, il let ve ál la mi
ga ran cia vál la lá si díj mér té ké nek fel sõ ha tá rát a költ ség ve -
té si tör vény ben kell meg ha tá roz ni.

(8) A költ ség ve tés be vé te le ként a ke zes ség- és ga ran cia -
díj költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott fel sõ ha tá ra
sze rint szá mí tott díj össze gét kell el szá mol ni.

(9) Az el en ge dett ke zes ség- és ga ran cia vál la lá si dí jak
össze gét költ ség ve té si ki adás ként kell el szá mol ni. El en ge -
dett díj nak mi nõ sül a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro -
zott fel sõ ha tár sze rin ti és a tény le ge sen ki kö tött ke zes ség -
vál la lá si, il let ve ga ran cia vál la lá si díj kü lön bö ze te.

(10) A Kor mány a zár szám adá si tör vényjavaslatban kö -
te les be szá mol ni az Or szág gyû lés nek a 33/D.  §-nak meg -
fe le lõ ál la mi kö te le zett ség vál la lá sok ról, az azok alap ján
tel je sí tett ki fi ze té sek rõl és az azok ból szár ma zó meg té rü -
lé sek rõl.”

(18) Az Áht. a kö vet ke zõ 33/D.  §-sal egé szül ki:

„33/D.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:

a) ál la mi ga ran cia: olyan ön ál ló, a Ma gyar Ál lam ne vé -
ben vál lalt kö te le zett ség, amely alap ján a Ma gyar Ál lam, a
köz pon ti költ ség ve tés ter hé re, jog sza bály ban, il let ve szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén,
amennyi ben a kö te le zett nem tel je sít, a jo go sult nak fi ze -
tést tel je sít az elõ ze tesen rög zí tett összeg ha tá rig;

b) ál la mi ke zes ség: a Ptk. sze rin ti ke zes ség nek meg fe -
le lõ já ru lé kos, a Ma gyar Ál lam ne vé ben vál lalt kö te le zett -
ség;

c) egye di ál la mi ke zes ség, ál la mi ga ran cia: a Kor mány
Ma gyar Köz löny ben köz zé tett, nyil vá nos ha tá ro za tá ban,
vagy az Or szág gyû lés ál tal tör vény ben egye di leg meg ha -
tá ro zott szer zõ dé ses kö te le zett ség hez vál lalt ál la mi ke zes -
ség vagy ál la mi ga ran cia;

d) jog sza bá lyi ál la mi ke zes ség, ál la mi ga ran cia: jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek be kö vet ke zé se ese -
tén, szer zõ dés kö tés vagy nyi lat ko zat ki bo csá tá sa nél kül
be ál ló ál la mi ke zes ség, vagy ál la mi ga ran cia;

e) vi szont ga ran cia: jogi sze mély ré szé re, az ál ta la vál -
lalt ke zes ség, il let ve ga ran cia ér vé nye sí té sé hez kap cso ló -
dó ál la mi meg té rí té si kö te le zett ség;

f) egye di vi szont ga ran cia: a Kor mány Ma gyar Köz -
löny ben köz zé tett, nyil vá nos ha tá ro za tá ban vál lalt ál la mi
vi szont ga ran cia;

g) jog sza bá lyi vi szont ga ran cia: jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott fel té te lek be kö vet ke zé se ese tén, szer zõ dés kö tés
vagy nyi lat ko zat ki bo csá tá sa nél kül be ál ló vi szont ga ran -
cia;

h) ár fo lyam-fe de ze ti meg ál la po dás: jogi sze mély ál tal
fel vett, éven túli le já ra tú de vi za hi te len, de vi za köl csö nön
vagy az ál ta la ki bo csá tott éven túli le já ra tú de vi za köt vé -
nyen ala pu ló, eu ró ra át szá mí tott fi ze té si kö te le zett ség bõl
ere dõ, a ma gyar tör vényes fi ze tõ esz köz zel szem be ni ár fo -
lyam koc ká zat csök ken té sé re a Ma gyar Ál lam mal kö ten dõ
ügy let, mely nek nye re sé gét a jogi sze mély kö te les be fi zet -
ni a köz pon ti költ ség ve tés be, a vesz te sé get pe dig a köz -
pon ti költ ség ve tés meg té rí ti a ré szé re;

i) ki ál lí tá si ga ran cia: a 33/B.  §-ban meg ha tá ro zott ki ál -
lí tá sok ren de zé sé hez a Ma gyar Ál lam ne vé ben vál lalt szer -
zõ dést biz to sí tó ön ál ló kö te le zett ség;

j) ki ál lí tá si vi szont ga ran cia: a 33/B.  §-ban meg ha tá ro -
zott ki ál lí tá sok ren de zé se ér de ké ben a ki ál lí tó ál tal kö tött
biz to sí tá si szer zõ dés hez a Ma gyar Ál lam ne vé ben vál lalt
szer zõ dést biz to sí tó ön ál ló kö te le zett ség;

k) nem zet kö zi fej lesz té si in téz mény: a Nem zet kö zi Új -
já épí té si és Fej lesz té si Bank (IBRD), az Eu ró pai Be ru há -
zá si Bank (EIB), az Eu ró pai Új já épí té si és Fej lesz té si
Bank (EBRD), a né met Új já épí té si és Hi tel bank (KfW), az
Észa ki Be ru há zá si Bank (NIB), va la mint az Eu ró pa Ta -
nács Fej lesz té si Bank ja (CEB).”

(19) Az Áht. 35.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) A Kor mány olyan éves költ ség ve té si tör -
vényjavaslatot kö te les az Or szág gyû lés elé ter jesz te ni,
amely a 116.  § (1) be kez dé sé nek 2. pont já ban meg ha tá ro -
zott ma ast rich ti el sõd le ges egyen leg te kin te té ben több le tet 
biz to sít.”

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

„(2) A Kor mány jo go sult – az irá nyí tá si és fel ügye le ti
jog kö ré be nem tar to zó fe je ze tek költ ség ve té sé be tar to zó
szer vek ki vé te lé vel – a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
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1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) és 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 (a továb biak ban:
Hszt.) ha tá lya alá tar to zó köz pon ti költ ség ve té si szer vek,
és ezek üze mel te té si, tá mo ga tás-le bo nyo lí tá si fel ada ta it
el lá tó költ ség ve té si szer vek lét szám ke re té nek meg ha tá ro -
zá sá ra.”

(21) Az Áht. 48.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A pénz ügy mi nisz ter]
„c) gon dos ko dik a köz pon ti költ ség ve tést ter he lõ adós -

ság ból ere dõ kö te le zett sé gek ke ze lé sé vel, tel je sí té sé vel és
nyil ván tar tá sá val kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ról, vala -
mint az ál lam adós ság és az ál lam ház tar tá si adós ság szá mí -
tá sá ról és nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról;”

(22) Az Áht. 48.  §-ának i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A pénz ügy mi nisz ter]
„i) nyil ván tar tást ve zet a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re

vál lalt ke zes sé gek rõl, ga ran ci ák ról és vi szont ga ran ci ák -
ról; a hosszú távú kö te le zett ség vál la lá sok ról; az ál lam
nem zet kö zi pénz ügyi el szá mo lá sa i ról; az ál lam kö ve te lé -
se i rõl; a köz pon ti költ ség ve tés be vé te le it érin tõ ked vez mé -
nyek rõl, ked vez mény jel le gû men tes sé gek rõl és bevétel-
 átengedésekrõl;”

(23) Az Áht. 48.  §-a a kö vet ke zõ t)–u) pon tok kal egé -
szül ki:

[A pénz ügy mi nisz ter]
„t) rész le tes nyil ván tar tást ve zet a kö te le zett ség vál la lá si 

fel ha tal ma zá sok ról és az éves ki fi ze té si ke re tek fel hasz ná -
lá sá ról,

u) a hosszú távú kö te le zett ség vál la lá sok kal kap cso la -
tos gaz da sá gi ha té kony sá gi szá mí tá sok el vég zé sé hez
mód szer ta ni se géd anya go kat tesz köz zé az ál ta la ve ze tett
mi nisz té ri um hi va ta los hon lap ján.”

(24) Az Áht. 49.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je – ha tör vény
más ként nem ren del ke zik –]

„f) a Kor mány ren de le té ben sza bá lyo zott mó don gya ko -
rol ja a ha tás kö ré be utalt elõ irány zat-mó do sí tá si, -át cso -
por to sí tá si és -fel hasz ná lá si jog kö rö ket, ide ért ve a költ ség -
ve té si cí men be lü li al cí mek kö zöt ti – ki emelt elõ irány za -
tok adott cím re össze sí tett elõ irány za tát nem érin tõ – át -
cso por to sí tást, a 24.  § (4)–(5) és (11) be kez dé sé ben fog lalt
bel sõ át cso por to sí tást, a fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék fel hasz -
ná lá sát is, to váb bá meg ha tá roz za a fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok azon kö rét, amely bõl a ha tá ron túli ma gyar
nyel vû ok ta tá si in téz mé nyek tá mo gat ha tók;”

(25) Az Áht. 64/A.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A kincs tár a ren del ke zés re álló ira tok és sa ját nyil -
ván tar tá sai alap ján, il let ve a hely szí nen az ön kor mány zat
év végi el szá mo lá sá nak be nyúj tá sá ig meg vizs gál hat ja a
fel adat mu ta tók ala ku lá sát, az igény lés meg ala po zott sá gát.

Amennyi ben az ön kor mány zat az (1) be kez dés sze rin ti fel -
hí vás nak nem, vagy csak rész ben tett ele get, és az ön kor -
mány zat adat szol gál ta tá sa sze rin ti együt tes összeg, va la -
mint a kincs tár ál lás pont ja sze rin ti együt tes összeg kö zöt ti
el té rés meg ha lad ja a 2%-ot, de leg alább 1 mil lió Ft-ot,
hely szí ni vizs gá la tot vé gez. A vizs gá lat ered mé nyé rõl a
kincs tár kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott tar tal mú
jegy zõ köny vet vesz föl. A jegy zõ könyv ben a kincs tár
szük sé ges eset ben fel hív ja az ön kor mány za tot, hogy a kö -
vet ke zõ elõ irány zat-mó do sí tá si le he tõ ség nél az ér vé nyes
fel adat mu ta tó it mó do sít sa, il let ve az el szá mo lás nál a
kincs tár ál tal ja va solt ada to kat ér vé nye sít se.

(3) Amennyi ben a he lyi ön kor mány zat nem tesz ele get

a) az (1) be kez dés sze rin ti fel hí vás nak, és a fel hí vás ban 
sze rep lõ jog cí mek nél az év végi el szá mo lás so rán vissza fi -
ze té si kö te le zett sé ge és a (4) be kez dés alap ján igény be vé -
te li ka mat fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zik, a jog ta la nul
igény be vett elõ irány zat, de leg fel jebb a kincs tár fel hí vá -
sá ban fel tün te tett kü lön bö zet után – a (4) be kez dés sze rin ti 
igény be vé te li ka ma ton fe lül – jog cí men ként ki egé szí tõ ka -
ma tot fi zet. A ki egé szí tõ ka mat mér té ke a jegy ban ki alap -
ka mat öt ven szá za lé ka,

b) a (2) be kez dés ben fog lalt fel hí vás nak, a kincs tár ha -
tá ro zat ban ál la pít ja meg az ön kor mány zat hely szí ni vizs -
gá lat tal érin tett fel adat mu ta tó it és tá mo ga tá si össze gét. A
mó do sí tott tá mo ga tá si összeg uta lá sá ra a ha tá ro zat jog erõ -
re emel ke dé sét kö ve tõ hó nap ban ese dé kes net tó fi nan szí -
ro zás tól kez dõ dõ en ke rül sor. A in do ko lat la nul igény be
vett elõ irány zat össze ge után a (4) be kez dés sze rin ti igény -
be vé te li ka mat fi ze té si kö te le zett ség ter he li az ön kor mány -
za tot. Ezen el já rás ra – az itt meg ha tá ro zott el té ré sek kel –
a köz igaz ga tá si el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló 2004. évi CXL. tör vényt, va la mint a 64/D.  § (4),
(9) és (10) be kez dé sét kell al kal maz ni. Az igény be vé te li
ka mat mér té ké nek meg ál la pí tá sa so rán a kincs tár fel hí vá -
sá ban meg je lölt elõ irány zat-mó do sí tá si ha tár idõt kell
figye lembe ven ni.

(4) A he lyi ön kor mány zat igény be vé te li ka ma tot fi zet a
jog ta la nul igé nyelt tel jes elõ irány zat után, ha az igé nyelt,
fel adat mu ta tó hoz kap cso ló dó nor ma tív hoz zá já ru lá sok és
tá mo ga tá sok össze ge leg alább 3 szá za lék kal meg ha lad ja
az ön kor mány za tot tény le ge sen meg il le tõ össze get. Az
igény be vé te li ka mat mér té ke:

a) ha az ön kor mány zat a 64.  § (5) be kez dés aa) pont ja
sze rin ti idõ pon tig le mond az elõ irány zat ról, a jegy ban ki
alap ka mat 25 szá za lé ka,

b) ha a 64.  § (5) be kez dés ab) pont ja sze rin ti idõ pon tig
le mond az elõ irány zat ról, a jegy ban ki alap ka mat 50 szá za -
lé ka,

c) ha a 64.  § (5) be kez dés ac) pont ja sze rin ti idõ pon tig
le mond az elõ irány zat ról, a jegy ban ki alap ka mat,

d) ha az év végi el szá mo lás so rán ke let ke zik vissza fi ze -
té si kö te le zett sé ge, il let ve a jog ta lan igény be vé telt a kincs -
tár a 64/D.  § sze rin ti fe lül vizs gá la ti el já rás ke re té ben ál la -
pít ja meg, a jegy ban ki alap ka mat 200 szá za lé ka.
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Amennyi ben a jog ta lan igény be vé tel össze ge nem ha -
lad ja meg az 500 ezer fo rin tot, az egyéb ként irány adó ka -
mat mér ték 50 szá za lé kát kell fi zet ni.”

(26) Az Áht. 64/A.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A köz pon ti költ ség ve tés a jegy ban ki alap ka mat
két sze re sé nek meg fe le lõ mér té kû ké se del mi ka ma tot fi zet
a he lyi ön kor mány zat ré szé re a tel jes el té rés után, ha – az
ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok  miatt – az ál ta la idõ ará nyo san
fo lyó sí tott, nor ma tív hoz zá já ru lá sok ból és tá mo ga tá sok -
ból szár ma zó for rás leg alább 3 szá za lék kal ke ve sebb a he -
lyi ön kor mány za tot tény le ge sen meg il le tõ összeg nél.”

(27) Az Áht. 64/B.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A he lyi ön kor mány zat a 64–64/A.  §-ok ha tá lya alá
nem tar to zó, köz pon ti költ ség ve tés bõl szár ma zó, a He lyi
ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je ze té ben sze rep lõ tá mo -
ga tá so kat a kincs tár út ján igény li. A kincs tár – a tá mo ga -
tás ról  szóló jog sza bály, il let ve tá jé koz ta tó ala pul vé te lé -
vel – a ren del ke zé sé re álló ira tok, sa ját nyil ván tar tá sa, il -
let ve hely szí ni vizs gá lat alap ján sza bály sze rû sé gi szem -
pont ból meg vizs gál ja a tá mo ga tá si igényt, és szük ség ese -
tén, jog sza bály ban meg ha tá ro zott rö vid ha tár idõ ki tû zé sé -
vel hi ány pót lás ra, mó do sí tás ra hív ja fel az ön kor mány za -
tot. Amennyi ben az ön kor mány zat a fel hí vás nak nem tesz
ele get, vagy nem meg fele lõen tel je sí ti azt, a kincs tár a tá -
mo ga tá si igényt nem to váb bít ja az el bí rá lás ra jo go sult
szerv nek és er rõl ér te sí ti az ön kor mány za tot.”

(28) Az Áht. 66.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„66.  § A he lyi ön kor mány zat, il let ve a he lyi ki sebb sé gi
ön kor mány zat tal tör té nõ meg ál la po dás alap ján a he lyi ki -
sebb sé gi ön kor mány za tok gaz dál ko dá sá nak vég re haj tó
szer ve a költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ me gyei ön kor -
mány za ti hi va tal, (fõ)pol gár mes te ri hi va tal, kör jegy zõ ség,
il le tõ leg a kö zös kép vi se lõ-tes tü let hi va ta la (a továb biak -
ban együtt: ön kor mány za ti hi va tal). E fel ada to kat az ön -
kor mány za ti hi va tal – az adott he lyi ön kor mány zat és az
érin tett he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok meg ál la po dá sa
alap ján – több te le pü lés he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za ta
szá má ra is el lát hat ja. A meg ál la po dás nak tar tal maz nia kell 
a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok gaz dál ko dá sa vég re -
haj tá sá nak rend jét, az eh hez kap cso ló dó fel adat el lát ás jo -
go sult ja i nak, kö te le zett je i nek ki je lö lé sét is.”

(29) Az Áht. 80.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„80.  § Az Or szág gyû lés dön té se i nek meg ala po zá sá hoz,
to váb bá a zár szám adás el ké szí té sé hez és az ál lam ház tar tás 
mér le ge i nek össze ál lí tá sá hoz a he lyi ön kor mány zat, va la -
mint költ ség ve té si szer vei év kö zi, év végi költ ség ve té si
be szá mo lót és idõ kö zi költ ség ve té si és mér leg je len tést ké -
szít, mely nek tar tal mát kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.”

(30) Az Áht. 86.  §-a a kö vet ke zõ (1) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(1) A Nyug díj biz to sí tá si Alap és az Egészségbiztosí -
tási Alap hi á nyá nak a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re tör -
ténõ el szá mo lá sát a zár szám adás ban kell ren dez ni.”

(31) Az Áht. 86/B.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak költ -
ség ve té se cí mek re, al cí mek re, jog cím-cso por tok ra, jog cí -
mek re, elõ irány zat-cso por tok ra és ki emelt elõ irány za tok ra 
ta go zó dik. Cí met al kot nak a sza bá lyo zá si szem pont ból
össze tar to zó elõ irány za tok. Cím ként je len nek meg a mû -
kö dé si be vé te lek és ki adá sok, ezen be lül al cí met al kot nak
a köz pon ti hi va ta li szer vek, az igaz ga tá si szer vek és a köz -
pon ti ke ze lé sû elõ irány za tok. A költ ség ve té si tör vény ben
sze rep lõ cí mek cím ren det ké pez nek. A cím rend év köz be -
ni meg vál toz ta tá sá ra e tör vény 20.  §-ában fog lal tak az
irány adók.”

(32) Az Áht. 86/H.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mû kö dé si va gyon ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be -
vé telt – amennyi ben tör vény más ként nem ren del ke zik – a
tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek fej lesz té si cél -
ra az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter en ge dé lye alap ján
jo go sul tak fel hasz nál ni.”

(33) Az Áht. 91/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ala pí tó a költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel
egy ide jû leg ki je lö li vagy a meg szün te tés idõ pont já ig meg -
ala pít ja azt a szer ve ze tet, amely a meg szû nõ költ ség ve té si
szerv fel ada ta it a továb biak ban el lát ja.”

(34) Az Áht. 93.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A költ ség ve té si szerv a jó vá ha gyott elõ irány za to -
kon be lül – be le ért ve a lét szám ke re tet is – kö te les gaz dál -
kod ni. Fel nem hasz nált ki adá si elõ irány za tát a költ ség ve -
té si szerv fel ügye le tét el lá tó szerv fe lül vizs gál ja.”

(35) Az Áht. 95.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sá hoz, ab ban tag sá -
gi (rész vény esi) jog vi szony lé te sí té sé hez, il let ve ré sze se -
dés szer zé sé hez

a) köz pon ti költ ség ve té si szerv és tár sa da lom biz to sí tá si
költ ség ve té si szerv ese tén a Kor mány elõ ze tes en ge dé lye,

b) he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv ese tén a he -
lyi ön kor mány zat, il let ve a több cé lú kis tér sé gi tár su lás
költ ség ve té si szer ve ese tén a több cé lú kis tér sé gi tár su lás
egye di elõ ze tes en ge dé lye,

c) he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv
ese tén a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat egye di elõ ze tes
en ge dé lye,

d) az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si
szerv ese tén az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat egye di
elõ ze tes en ge dé lye

szük sé ges.
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(3) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ala pí tás, il let ve be -
fo lyás szer zés ese tén az elõ ze tes en ge dély ké rõ kormány-
 elõ ter jesz tésben be kell mu tat ni a gaz dál ko dó szer ve zet
ala pí tá sá nak, il let ve az ab ban való rész vé tel nek a – más
mó don, il let ve szer ve ze ti for má ban el nem ér he tõ – szük -
sé ges sé gét, gaz da sá gos sá gát és azt, hogy a pi ac ra lé pés
nem jár ver seny tor zí tó ha tás sal, va la mint a gaz dál ko dó
szer ve zet szék he lyét, tag ját (tag ja it), szer ve ze ti for má ját,
fel ada tát, te vé keny sé gi kö rét, to váb bá a szer ve zet mû kö -
dé sé nek idõ tar ta mát, ha a tár sa sá got ha tá ro zott idõ re ala -
pít ják.

(4) A köz pon ti költ ség ve té si szerv a Kor mány elõ ze tes
en ge dé lyét kö te les kér ni a rész vé te lé vel mû kö dõ gaz dál -
ko dó szer ve zet ben való, a jegy zett tõke hu szon öt szá za lé -
kát meg ha la dó – de leg alább száz mil lió fo rin tot el érõ –
tõke emeléshez, to váb bá az olyan tõ ke szer ke zet-vál to zás -
hoz, amely nek kö vet kez té ben a több sé gi be fo lyá sa meg -
szû nik. A Kor mány meg ha tá roz za azt is, hogy az így lét re -
jö võ ki sebb sé gi ré sze se dés mely idõ pon tig, il let ve mi lyen
fel té tel be kö vet kez té ig tar tan dó vagy tart ha tó fenn.
Ugyan csak a Kor mány elõ ze tes en ge dé lye szük sé ges a
gaz dál ko dó szer ve zet vég el szá mo lás sal tör té nõ meg szün -
te té sé hez vagy át ala ku lá sá hoz.”

(36) Az Áht. 95.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Az (1)–(6) be kez dés ben fog lal tak a ku ta tás-fej lesz -
tés rõl és a tech no ló gi ai in no vá ci ó ról  szóló tör vény sze rin ti
hasz no sí tó vál lal ko zás lét re ho zá sa, il let ve gaz da sá gi tár sa -
ság ban e cél ból tör té nõ tag sá gi (rész vény esi) jog vi szony
lé te sí té se, il let ve ré sze se dés szer zé se ese tén nem al kal ma -
zan dók.”

(37) Az Áht. 101.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Amennyi ben tárgy év ben a he lyi ön kor mány zat a
szá má ra jó vá ha gyott cím zett, il let ve cél tá mo ga tás

a) tárgy év ben igény be vett össze gé rõl, vagy an nak egy
ré szé rõl le mond, azt vissza fi ze ti, il let ve 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 ren del ke zé sei alap ján el vo -
nás ra ke rül,

b) tárgy évet meg elõ zõ en igény be vett össze gét, vagy
egy ré szét vissza fi ze ti,
az így fel sza ba du ló elõ irány zat a mû kö dés kép te len né vált
he lyi ön kor mány za tok ki egé szí tõ tá mo ga tás, va la mint az
éves költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott vis ma i or
tar ta lék elõ irány za tát nö ve li. A cím zett és cél tá mo ga tás ra,
va la mint a he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or
fel ada ta i ra elõ irány zott ál la mi tá mo ga tás nak a tárgy évet
meg elõ zõ évek ma rad vá nya i ból a tárgy év ben igény be vett
össze gé vel a köz pon ti költ ség ve tés ben meg ter ve zett
tárgy évi ilyen célú elõ irány za tot meg kell nö vel ni.”

(38) Az Áht. 101.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Amennyi ben a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ
he lyi ön kor mány zat, köz pon ti költ ség ve té si szerv köz vet -

le nül, vagy más szer ve zet (pl. ala pít vány, költ ség ve té si
szerv, il let ve gaz da sá gi tár sa ság stb.) út ján köz vet ve a be -
ru há zás meg va ló sí tá sá ra te kin tet tel a ki vi te le zést vég zõ
szer ve zet tõl vagy al vál lal ko zó já tól (pl. köz te rü let-hasz ná -
la ti díj, föld te rü let-, épü let-, iro da tech ni kai be ren de zés,
fel vo nu lá si te rü let bér let, adás-vé tel, vég le ges vagy öt
éven túl vissza té rí ten dõ ide ig le nes pénz esz köz át adás stb.
jog cí men) be vé tel hez jut, úgy az e be vé tel össze gé re jutó
ará nyos ál la mi tá mo ga tást vissza kell fi zet ni a köz pon ti
költ ség ve tés be.”

(39) Az Áht. 101.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(11) Az Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs
szerv a gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás jog cím cso por ton be lül,
a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott jog cí me ken ki -
adás ként el szá mol ja az egész ség ügyi szol gál ta tó kat kü lön
jog sza bály sze rint meg il le tõ tá mo ga tást.”

(40) Az Áht. 102.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kincs tá ri kör be tar to zó költ ség ve té si szerv ré szé -
re a köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ren del ke zés re bo -
csá tá sa elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret nyi tá sa út ján tör té -
nik.

a) Az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke re tet a jó vá ha gyott
költ ség ve tés ben meg ál la pí tott ki adá si és be vé te li elõ irány -
za tok kü lön bö ze te ként, a sze mé lyi jut ta tá so kat, va la mint
egyéb ki fi ze té se ket ter he lõ, il let ve azok kal össze füg gés -
ben fel me rü lõ és az ál lam ház tar tás al rend sze re it meg il le tõ
kö te le zett sé gek (szja-elõ leg, nyug díj já ru lék, egész ség biz -
to sí tá si já ru lék, egész ség ügyi hoz zá já ru lás, tár sa da lom -
biz to sí tá si já ru lék, mun ka adói és mun ka vál la lói szo li da ri -
tá si já ru lék), va la mint egyéb, az ál lam ház tar tás al rend sze -
re it meg il le tõ, jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz ter hek és a 
ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj be szá mí tá sá val csök ken tett
összeg ben a Kor mány ren de le té ben sza bá lyo zott mó don
kell meg ha tá roz ni.

b) Az a) pont ban fog lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sét a
kincs tár vég zi. A tel je sí tés ér de ké ben a kincs tár meg ter he li 
a kincs tá ri kör be tar to zó költ ség ve té si szerv szám lá ját az
ál ta la tel je sí tett kö te le zett sé gek azon össze gé vel, mely az
a) pont sze rin ti ke ret bõl nem volt le von ha tó.”

(41) Az Áht. 102.  §-ának (14) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(14) Az ál lam ház tar tás al rend sze re i be tar to zó költ ség -
ve té si szer vek, va la mint azon szer vek, ame lyek nek il let -
mény szám fej té se a kincs tár ral kö tött meg ál la po dás alap -
ján tör té nik, sze mé lyi jut ta tá so kat és egyéb ki fi ze té se ket
ter he lõ, il let ve azok kal össze füg gés ben fel me rü lõ és az ál -
la mi adó ha tó ság felé tel je sí ten dõ kö te le zett sé gü ket – a he -
lyi ön kor mány zat, va la mint a fel ügye le te alá tar to zó költ -
ség ve té si szerv a rá vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok figye -
lembe véte lével – min den hó nap 20-áig tel je sí tik.”

(42) Az Áht. 109/A.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(3) A kincs tá ri va gyon tu laj don jo gá nak át ru há zá sá ból
(a továb biak ban: ér té ke sí tés) szár ma zó, az ér té ke sí tés iga -
zolt költ sé ge it meg ha la dó be vé tel – ha tör vény vagy va -
gyon ke ze lés kö ré ben tör té nõ ér té ke sí tés ese tén kor mány -
ren de let más ként nem ren del ke zik – a köz pon ti költ ség ve -
tés köz pon to sí tott be vé te lét ké pe zi.

(4) A köz pon ti költ ség ve té si szerv va gyon ke ze lé sé ben
lévõ in gat lan ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel fej lesz té si
cé lok ra tör té nõ fel hasz ná lá sát – kor mány ren de let ben sza -
bá lyo zot tak sze rint – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter 
en ge dé lyez he ti.”

(43) Az Áht. 109/A.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A köz pon ti költ ség ve té si szer vek – a tár sa da lom -
biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek ki vé te lé vel – a va gyon ke -
ze lé sük ben lévõ és köz pon ti költ ség ve té si szerv el he lye zé -
sét köz vet le nül nem szol gá ló vagy jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott ál la mi fel adat el lá tá sá hoz nem hasz nált in gat la no -
kat – be le ért ve a tar tó san bér be adott he lyi sé ge ket is – kö -
te le sek fel aján la ni a kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs
szerv nek más ál la mi fel adat el lá tá sa vagy az ah hoz szük sé -
ges for rá sok biz to sí tá sa, il let ve a he lyi ön kor mány za tok
ré szé re tör té nõ tu laj don ba adás elõ ké szí té se ér de ké ben.
Az in gat lan ér té ke sí té sé nek kez de mé nye zé se, il let ve a tar -
tós bér be adás fel aján lás nak mi nõ sül, amely nem von ha tó
vissza.”

(44) Az Áht. 109/C.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel
egé szül ki:

„(8) Az egyes köz pon ti költ ség ve té si szer vek meg fe le lõ
– az el lá tott ál la mi fel adat hoz és az al kal ma zot ti lét szám -
hoz iga zo dó – el he lye zé sé nek meg szer ve zé se – a Ma gyar
Hon véd ség szer ve ze te i nek ki vé te lé vel – a kincs tá ri va -
gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv fel ada ta. A Kor mány ren de -
let ben ha tá roz za meg azon – kincs tá ri va gyon lét re jöt tét
ered mé nye zõ, va la mely in gat lan hasz ná la ti jo gá nak bár -
mely jog cí men tör té nõ meg szer zé sé re vo nat ko zó, il let ve
kincs tá ri va gyon hasz no sí tá sát cél zó – jog ügy le tek kö rét,
amely hez a köz pon ti költ ség ve té si szer vek a kincs tá ri va -
gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv elõ ze tes jó vá ha gyá sát kö te -
le sek kér ni.”

(45) Az Áht. 109/D.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[Kincs tá ri va gyon a kö vet ke zõ el já rá sok kal értékesít -
hetõ:]

„e) tõzs dei ér té ke sí tés re adott meg bí zás a 108.  § (1) be -
kez dés g) pont já ban meg ha tá ro zott va gyon ele mek te kin te -
té ben.”

(46) Az Áht. 109/D.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(12) be kez dé -
sek kel egé szül ki:

„(7) A (3) be kez dés, va la mint a 108.  § (1) be kez dé sé nek 
al kal ma zá sa kor nyil vá nos pá lyá zat nak mi nõ sül az az épí -
té si be ru há zás ra irá nyu ló köz be szer zé si el já rás is, amely -
nek el len ér té két – rész ben vagy egész ben – kincs tá ri va -
gyon ba tar to zó in gat lan tu laj don jo gá nak át ru há zá sa ké -
pezi.

(8) A (7) be kez dés sze rin ti köz be szer zé si el já rást az a
köz pon ti költ ség ve té si szerv in dít hat, amely az érin tett,
kincs tá ri va gyon ba tar to zó in gat lan ér té ke sí té sé re vo nat -
ko zó ér vé nyes jó vá ha gyás sal és meg bí zás sal ren del ke zik.
Az aján lat ké rõ köz pon ti költ ség ve té si szerv nek a 109/A.  §
(4) be kez dé se sze rin ti mi nisz te ri en ge délyt a köz be szer zé -
si el já rás meg in dí tá sa elõtt be kell sze rez nie. A kincs tá ri
va gyon ér té ke sí té sé re vo nat ko zó to váb bi sza bá lyo kat az
ilyen köz be szer zé si el já rás so rán nem kell al kal maz ni.

(9) A köz be szer zé si el já rást meg in dí tó hir det mény ben
rög zí te ni kell, hogy az aján lat te võ aján la tá ban kö te les
meg je löl ni

a) az épí té si be ru há zás el len szol gál ta tá sá nak tel jes ér -
té két, va la mint

b) azt az össze get, amellyel az a) pont ban sze rep lõ ér té -
ket – a kincs tá ri va gyon ba tar to zó in gat lan tu laj don jo gá -
nak át ru há zá sa  miatt – csök ken ti (be szá mí tá si ér ték).

(10) A köz be szer zé si el já rás so rán be nyúj tott aján la tok
– a Kbt. 57.  §-a (2) be kez dé sé nek a) vagy b) pont ja sze rin ti 
bí rá la ti szem pont alap ján tör té nõ – el bí rá lá sa so rán az el -
len szol gál ta tás meg ha tá ro zá sa a (9) be kez dés a) és
b) pont já ban sze rep lõ ér té kek egyen le gét ala pul véve tör -
té nik.

(11) A Kbt. 92.  §-ának c) pont já ban meg ha tá ro zott eset -
nek mi nõ sül, ha a (9) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott 
ér ték egyik aján lat ban sem éri el a kincs tá ri va gyon ba tar -
to zó in gat lan – a 109/K.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti jó -
vá ha gyás hoz ké szült ér ték becs lés ben sze rep lõ – be csült
for gal mi ér té két.

(12) A nyer tes aján lat te võ vel kö tött szer zõ dés nek biz to -
sí ta nia kell, hogy a kincs tá ri va gyon ba tar to zó in gat lan tu -
la jdon jo ga a be ru há zó ra csak ak kor száll át, ha a be ru há zás 
ered mé nye ként lét re jött épü let bir tok ba adá sa és tu laj don -
jo gá nak a Ma gyar Ál lam ja vá ra való jog erõs be jegy zé se
meg tör tént.”

(47) Az Áht. 109/F.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az (1) be kez dés sze rin ti va gyon ke ze lõi jo got, il let -
ve a ki je lö lést a kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
– kü lö nö sen, ha az adott va gyon tárgy más ál la mi fel adat
el lá tá sá hoz vagy azt biz to sí tó for rá sok meg te rem té sé hez
szük sé ges – vissza von hat ja. A vissza vo nás elõtt a kincs tá ri 
va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv kö te les ki kér ni a va gyon -
ke ze lõ fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek vé le mé nyét. A 
fel ügye le ti szerv ve ze tõ je vé le mé nye zé si jo gát a kincs tá ri
va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv erre vo nat ko zó fel hí vá sá -
nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül gyakorol -
hatja.”

(48) Az Áht. a kö vet ke zõ 109/L.  §-sal egé szül ki:

„109/L.  § A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott la kás -
épí té si ked vez ménnyel, fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga -
tá sá val és a meg elõ le ge zõ köl csön nel össze füg gés ben az
ál lam ja vá ra jel zá log jo got és an nak biz to sí tá sá ra szol gá ló
el ide ge ní té si és ter he lé si ti lal mat kell az in gat lan-nyil ván -
tar tás ba be je gyez ni.”
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(49) Az Áht. 110–112.  §-ai he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„110.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban adós ság a hi tel vi -
szo nyon ala pu ló fi ze té si kö te le zett ség.

(2) Az ál lam adós ság a köz pon ti költ ség ve tés, az el kü lö -
ní tett ál la mi pénz ala pok és a tár sa da lom biz to sí tás pénz -
ügyi alap ja i nak együt tes adós sá ga.

(3) A he lyi ön kor mány za ti adós ság a he lyi és he lyi ki -
sebb sé gi ön kor mány za to kat együt te sen ter he lõ adós ság,
amely nek szá mí tá sa kor az egyes ön kor mány za tok egy -
más sal szem be ni adós sá gát kon szo li dál ni kell.

(4) Az ál lam ház tar tás adós sá ga az ál lam adós ság és a he -
lyi ön kor mány za ti adós ság együt tes ér té ke.

(5) Az ál lam ház tar tás adós sá ga, il let ve az ál lam adós ság
ér té ké nek szá mí tá sa kor az al rend sze rek egy más sal szem -
be ni adós sá gát kon szo li dál ni kell.

(6) A ma ast rich ti adós ság mu ta tó az Eu ró pai Kö zös sé get 
lét re ho zó szer zõ dés hez csa tolt, a túl zott hi ány ese tén kö -
ve ten dõ el já rás ról  szóló jegy zõ könyv al kal ma zá sá ról
 szóló, 1993. no vem ber 22-i 3605/93/EK ta ná csi ren de let
sze rint je len ten dõ adós ság mu ta tó.

111.  § (1) A köz pon ti költ ség ve tés adós sá gá ból ere dõ
kö te le zett sé gek ke ze lé sé ért, tel je sí té sé ért és nyil ván tar tá -
sá ért az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter fe le lõs.

(2) Az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok, a tár sa da lom biz -
to sí tás pénz ügyi alap jai és a he lyi ön kor mány za tok az õket 
ter he lõ adós ság ból ere dõ kö te le zett sé gek ke ze lé sé ért, tel -
je sí té sé ért és nyil ván tar tá sá ért ön ál ló an fe le lõ sek.

112.  § Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter kö te les az
ál lam adós sá got és az ál lam ház tar tá si adós sá got al rend sze -
ren ként és kon szo li dál tan rend sze re sen, de leg alább ne -
gyed éven te – kor mány ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint – nyil vá nos ság ra hoz ni. Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter e fel ada tá nak el lá tá sá hoz az ön kor mány za tok
kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott mó don, idõ kö zön ként 
és tar ta lom mal ada tot szol gál tat nak.”

(50) Az Áht. 113/A.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter az ÁKK Rt.
út ján

a) az éves költ ség ve té si tör vény alap ján a 18/B.  §
(1) be kez dé sé nek p) pont ja sze rin ti elõ re jel zés figye -
lembe véte lével gon dos ko dik a köz pon ti költ ség ve tés fi ze -
tõ ké pes sé gé nek fenn tar tá sá ról;

b) gon dos ko dik a köz pon ti költ ség ve tést ter he lõ adós -
ság, va la mint az ál lam át me ne ti leg sza bad pénz esz kö ze i -
nek ke ze lé sé rõl;

c) nyil ván tart ja a köz pon ti költ ség ve tést ter he lõ adós -
sá got.

(2) E fel adat kör ében az ÁKK Rt.
a) el ké szí ti a köz pon ti költ ség ve tés éves és kö zép tá vú

fi nan szí ro zá si ter vét, ki dol goz za az ál lam adós ság fi nan -
szí ro zá si stra té gi á ját;

b) a költ ség ve té si tör vény ke re té ben szer ve zi a köz pon -
ti költ ség ve tés adós sá gát ké pe zõ ál lam pa pír-ki bo csá tá so -
kat, hi tel fel vé te le ket és hi tel át vál la lá so kat;

c) gon dos ko dik a köz pon ti költ ség ve tést ter he lõ adós -
ság ter he i nek ki fi ze té sé rõl;

d) szer ve zi a má sod la gos ál lam pa pír pi a cot;
e) a má sod la gos ál lam pa pír pi a con ér ték pa pír-mû ve le -

te ket vé gez, ál lam pa pí ro kat ad el, vá sá rol és köl csö nöz, re -
pó ügy le te ket köt, va la mint a köz pon ti költ ség ve tést ter he -
lõ adós ság ke ze lé se kö ré ben az ár fo lyam- és ka mat koc ká -
zat csök ken té se ér de ké ben azon na li és ha tár idõs, va la mint
fe de ze ti ügy le te ket köt, to váb bá ér ték pa pír- és le tét ke ze lé -
si fel ada to kat lát el;

f) elem zi a köz pon ti költ ség ve tést ter he lõ adós ság szol -
gá lat és ál lam pa pír pi ac fo lya ma ta it;

g) köz re mû kö dik az ál lam ház tar tá si adós ság szá mí tá -
sá ban, a 112.  § sze rin ti kor mány ren de let nek meg fele lõen
tá jé koz tat az ál lam adós ság és az ál lam ház tar tá si adós ság
ala ku lá sá ról és az ál lam pa pír pi ac fo lya ma ta i ról;

h) az ál lam ál tal ga ran tált ér ték pa pí rok ki bo csá tá sá val,
hi te lek fel vé te lé vel és ke ze lé sé vel kap cso la tos fel ada to kat
lát hat el;

i) vé le mé nye zi az egye di ál la mi ke zes ség vál la lás, ga -
ran cia vál la lás mel lett nyúj tott hi te lek és ki bo csá tott köt vé -
nyek fel té te le it;

j) hi tel-be tét mû ve le te ket vé gez;
k) köz re mû kö dik az ál la mi ke zes ség, ga ran cia mel let ti

hi tel- és köl csön fel vé tel lel, il let ve hi tel vi szonyt meg tes te -
sí tõ ér ték pa pír ki bo csá tás sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá -
sá ban. Az ÁKK Rt. a köz re mû kö dé sért a köz pon ti költ ség -
ve tés ter hé re dí ja zás ban ré sze sül. A díj mér té ke az alap -
ügy ben sze rep lõ tõke össze gé nek leg fel jebb 0,025 szá za -
lé ka. Az ÁKK Rt. e fel ada ta i nak és dí ja zá sá nak rész le tes
sza bá lya it a Kor mány ren de let ben ha tá roz za meg;

l) köz re mû köd het az ál lam több sé gi tu laj do ná ban álló
gaz dál ko dó szer ve zet hi tel fel vé te lé vel, köl csön fel vé te lé -
vel, il let ve hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír já nak ki -
bo csá tá sá val kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ban, me lyért a
gaz dál ko dó szer ve zet tõl a k) pont ban meg ha tá ro zott mér -
té kû díj ra jo go sult.”

(51) Az Áht. 116.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„116.  § (1) Az Or szág gyû lés ré szé re az ál la mi költ ség -
ve tés tár gya lá sa kor tá jé koz ta tá sul a kö vet ke zõ mér le ge ket
és ki mu ta tá so kat kell be mu tat ni:

1. az ál lam ház tar tás be vé te le it és ki adá sa it (a továb -
biak ban: költ ség ve té si mér leg)

a) al rend sze ren ként és össze von tan,
b) köz gaz da sá gi és funk ci o ná lis ta go lás ban;
2. az ál lam ház tar tás al rend sze rei költ ség ve té si egyen -

le gé nek (több le té nek vagy hi á nyá nak) össze füg gé sét és
kap cso la tát az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés hez 
csa tolt, a túl zott hi ány ese tén kö ve ten dõ el já rás ról  szóló
jegy zõ könyv al kal ma zá sá ról  szóló, 1993. no vem ber 22-i
3605/93/EK ta ná csi ren de let sze rint je len ten dõ mu ta tó val:
a kor mány za ti szek tor hi á nyá val (ma ast rich ti de fi cit mu ta -
tó), il let ve az ugyan ott meg ha tá ro zott ka mat ki adá so kat
figyel men kí vül ha gyó el sõd le ges egyen leg mu ta tó val
( maastrichti el sõd le ges egyen leg mu ta tó);
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3. a köz pon ti költ ség ve tés adó be vé te le i ben ér vé nye sü -
lõ köz ve tett tá mo ga tá so kat (pl. adó el en ge dé se ket, adó ked -
vez mé nye ket) tar tal ma zó ki mu ta tást adó ne men ként.

(2) Az Or szág gyû lés ré szé re zár szám adás kor tá jé koz ta -
tá sul a kö vet ke zõ mér le ge ket és ki mu ta tá so kat kell be mu -
tat ni:

1. az ál lam ház tar tás költ ség ve té si mér le ge it al rend sze -
ren ként és össze von tan, köz gaz da sá gi és funk ci o ná lis ta -
go lás ban;

2. az ál lam ház tar tás al rend sze rei költ ség ve té si egyen -
le gé nek (több le té nek vagy hi á nyá nak) össze füg gé sét és
kap cso la tát az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés hez 
csa tolt, a túl zott hi ány ese tén kö ve ten dõ el já rás ról  szóló
jegy zõ könyv al kal ma zá sá ról  szóló, 1993. no vem ber 22-i
3605/93/EK ta ná csi ren de let sze rint je len ten dõ mu ta tó val:
a kor mány za ti szek tor hi á nyá val (ma ast rich ti de fi cit mu ta -
tó), il let ve az ugyan ott meg ha tá ro zott ka mat ki adá so kat
 figyelmen kí vül ha gyó el sõd le ges egyen leg mu ta tó val
( maastrichti el sõd le ges egyen leg mu ta tó);

3. a köz pon ti költ ség ve tés adó be vé te le i ben ér vé nye sü -
lõ köz ve tett tá mo ga tá so kat (pl. adó el en ge dé se ket, adó ked -
vez mé nye ket) tar tal ma zó ki mu ta tást adó ne men ként;

4. az ál lam ház tar tás könyv vi te li mér le ge it al rend sze -
ren ként el kü lö ní tet ten;

5. az ál la mi költ ség ve tés fi nan szí ro zá sát be mu ta tó
pénz for gal mi ki mu ta tást;

6. az ál lam ház tar tás adós sá gát inst ru men tu mok, va la -
mint bel- és kül föl di hi te le zõk sze rin ti bon tás ban össze -
von tan és al rend sze ren ként;

7. a köz pon ti költ ség ve tés adós sá gát inst ru men tu mok,
bel- és kül föl di hi te le zõk, fo rint és de vi za, va la mint éven
be lü li és éven túli le já rat sze rin ti bon tás ban;

8. a 110.  §-ban meg ha tá ro zott adós ság-ka te gó ri á kat
össze füg gé se ik kel együtt;

9. a köz pon ti költ ség ve tés ál tal nyúj tott hi te lek ál lo má -
nyát inst ru men tu mok, bel- és kül föl di hi tel fel ve võk, le já -
rat sze rin ti bon tás ban.”

(52) Az Áht. 118.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„118.  § (1) A he lyi ön kor mány za tok költ ség ve té sé nek
elõ ter jesz tésekor a kép vi se lõ-tes tü let ré szé re tá jé koz ta tá -
sul a kö vet ke zõ mér le ge ket és ki mu ta tá so kat kell – szö ve -
ges in do ko lás sal együtt – be mu tat ni:

1. az adott he lyi ön kor mány zat összes be vé te lét, ki adá -
sát, elõ irány zat fel hasz ná lá si ter vét,

2. a he lyi ön kor mány zat ren de le té ben meg ha tá ro zott
tar ta lom mal:

a) az adott he lyi ön kor mány zat össze vont költ ség ve té si 
mér le gét, el kü lö ní tet ten a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat
mér le gét,

b) a több éves ki ha tás sal járó dön té sek szám sze rû sí té sét 
éven kén ti bon tás ban és össze sít ve,

c) a köz ve tett tá mo ga tá so kat (pl. adó el en ge dé se ket,
adó ked vez mé nye ket) tar tal ma zó ki mu ta tást.

(2) A he lyi ön kor mány za tok zár szám adá sá nak elõ ter -
jesz tésekor a kép vi se lõ-tes tü let ré szé re tá jé koz ta tá sul a

kö vet ke zõ mér le ge ket és ki mu ta tá so kat kell – szö ve ges in -
do ko lás sal együtt – be mu tat ni:

1. az adott he lyi ön kor mány zat összes be vé te lét, ki adá -
sát, pénz esz kö zé nek vál to zá sát,

2. a he lyi ön kor mány zat ren de le té ben meg ha tá ro zott
tar ta lom mal:

a) az adott he lyi ön kor mány zat össze vont költ ség ve té si 
mér le gét, el kü lö ní tet ten a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat
mér le gét,

b) az adós ság ál lo má nyát le já rat, esz kö zök, bel- és kül -
föl di hi te le zõk sze rin ti bon tás ban,

c) a va gyon ki mu ta tást,
d) a több éves ki ha tás sal járó dön té sek szám sze rû sí té sét 

éven kén ti bon tás ban és össze sít ve,
e) a köz ve tett tá mo ga tá so kat (pl. adó el en ge dé se ket,

adó ked vez mé nye ket) tar tal ma zó ki mu ta tást.”

(53) Az Áht. 124.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

„e) az egye di és jog sza bá lyi ál la mi ke zes ség, ál la mi ga -
ran cia, vi szont ga ran cia és a ki ál lí tá si ga ran cia, ki ál lí tá si
vi szont ga ran cia elõ ké szí té sé nek, be vál tá sá nak, nyil ván -
tar tá sá nak és a kap cso ló dó adat szol gál ta tás nak rész le tes
sza bá lya it;”

(54) Az Áht. 124.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
zsd)–zse) 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]

„zsd) a 18/B.  § (9) be kez dé se sze rin ti ren del ke zés re ál -
lá si díj al kal ma zá sá nak rész le tes sza bá lya it;

zse) a 102.  § (1) be kez dé se sze rint a kincs tá ri kör be tar -
to zó költ ség ve té si szerv ré szé re a köz pon ti költ ség ve té si
tá mo ga tás ren del ke zés re bo csá tá sá nak rész le tes szabá -
lyait.”

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól
és azok 1993. évi költségvetésérõl  szóló
1992. évi LXXXIV. tör vény módosítása

2.  § (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 – mó do sí tott – 1992. 
évi LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: AT) 4.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Nyug díj biz to sí tá si Alap az öreg sé gi nyug díj, a
rok kant sá gi és bal ese ti rok kant sá gi nyug díj, a hoz zá tar to -
zói nyug el lá tás, a ti zen har ma dik havi nyug díj és az egy -
össze gû mél tá nyos sá gi ki fi ze té sek fe de ze té re szol gál.”

(2) Az AT 4.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja a kö vet ke zõ 
3. és 4. pon tok kal egé szül ki:

[c) egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok, ide ért ve]
„3. a Mun ka erõ pi a ci Alap Start-kár tya ki egé szí té se,
4. a kor ked vez mény biz to sí tá si já ru lék,”
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(3) Az AT 4.  §-a (3) be kez dé sé nek f)–g) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ki adá sok fe de ze tét a kö vet ke zõ be vé te lek ké pe zik:]
„f) a köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok, ide ért ve
1. a gyer mek gon do zá si se gély ben, gyer mek gon do zá si

díj ban, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ban ré sze sü lõk után
fize tett nyug díj biz to sí tá si já ru lé kot,

2. a ma gánnyug díj pénz tár ba át lé põk  miatti já ru lék ki -
esés pót lá sá ra biz to sí tott költ ség ve té si tá mo ga tást,

3. a köz pon ti költ ség ve tés ben ter ve zett, az ál lam ház tar -
tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 86.  §-ának (10) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tást,

4. a köz pon ti költ ség ve tés ben ter ve zett, a kor ked vez -
mény-biz to sí tá si já ru lék cí men át adott pénz esz közt;

g) a nyug díj biz to sí tá si te vé keny ség gel kap cso la tos, a
Nyug díj biz to sí tá si Alap ból fi ze tett – jog alap nél kül fel -
vett, vagy más ok  miatt – vissza té rült, be vé tel ként el szá -
molt összeg, ide ért ve a mi ni mum já ru lék alap pal össze füg -
gõ kü lön adót,”

(4) Az AT 4.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ k) pont -
tal egé szül ki:

[A ki adá sok fe de ze tét a kö vet ke zõ be vé te lek ké pe zik:]
„k) az Egész ség biz to sí tá si Alap ból az 5.  § (1) be kez dé -

sé nek 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos a) pont já ban meg ha -
tá ro zott nyug el lá tá sok ki adá sai, va la mint az azok hoz kap -
cso ló dó pos ta- és egyéb költ sé gek fe de ze té re át vett pénz -
esz köz.”

(5) Az AT 5.  §-a (3) be kez dé se c) pont já nak 5. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ki adá sok fe de ze tét a kö vet ke zõ be vé te lek ké pe zik:
c) egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok, ide ért ve]
„5. a Mun ka erõ pi a ci Alap Start-kár tya ki egé szí té sét,”

(6) Az AT 5.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja a kö vet ke zõ 
6. al pont tal egé szül ki:

[A ki adá sok fe de ze tét a kö vet ke zõ be vé te lek ké pe zik:
c) egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok, ide ért ve]
„6. a mi ni mum já ru lék alap pal össze füg gõ kü lön adót,”

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerérõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény

módosítása

3.  § (1) A he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga -
tá si rend sze ré rõl  szóló – mó do sí tott – 1992. évi LXXXIX.
tör vény (a továb biak ban: Cct.) 1.  § (3) be kez dé sé nek elsõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ön kor mány zat nak a be ru há zá si kon cep ci ó ját
– ame lyet csak a 3.  § (1) be kez dés ben fog lal tak figye -
lembevétele mel lett le het be nyúj ta ni – egyez tet nie kell a
szak mi nisz té ri um szak mai fej lesz té si prog ram já val.”

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

„(1) A tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 15-éig – az or -
szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tás évé ben és az azt kö ve tõ

év ben tárgy év feb ru ár 28-ig – be nyúj tott, a fel té te lek nek
meg fe le lõ igény be je len té sek ja va sol ha tó ak cím zett tá mo -
ga tás ra, ki vé ve, ha az Or szág gyû lés a tárgy évet meg elõ zõ
év ben dön tött ar ról, hogy a tárgy év ben nem in dít ha tó cím -
zett tá mo ga tás sal be ru há zás. A ha tár idõ el mu lasz tá sa a
tárgy évi igény te kin te té ben jog vesz tõ”

(3) A Cct. 11.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(6) Köz be szer zé si el já rás el mu lasz tá sa, to váb bá a köz -
be szer zé si el já rás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok ba üt kö zõ
mó don meg kö tött szer zõ dé sek sem mis sé gé nek jog erõs bí -
ró sá gi dön tés ál ta li meg ál la pí tá sá nak ese té ben

a) a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért fe le lõs mi -
nisz ter a köz pon ti tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak meg szün te té -
sét kez de mé nye zi a kincs tár nál, to váb bá el von ja a fel nem
hasz nált tá mo ga tás elõ irány za tát,

b) az ön kor mány zat kö te les a fel hasz nált tá mo ga tást a
jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ mér té kû ka -
mat tal nö vel ten vissza fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be a
jog erõs bí ró sá gi dön tést kö ve tõ 8 na pon be lül.”

(4) A Cct. 14.  §-ának (13) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(13) A 2007. évet meg elõ zõ en ki egé szí tõ jegy zék ben
jó vá ha gyott cél tá mo ga tás sal meg va ló su ló be ru há zá sok nál 
a ter ve zett be fe je zés egy év vel ké sõbb re mó do sul. Egye -
bek ben, a ki egé szí tõ jegy zék ben sze rep lõ be ru há zá sok
ese tén a cél tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó fel té te lek 
vál to zat la nok.”

(5) A Cct. 17.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A köz pon ti költ ség ve tés bõl az ön kor mány za tot
meg il le tõ köz pon ti tá mo ga tást a kincs tár fo lyó sít ja a he lyi
ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz -
té ri um utal vá nyo zá sa alap ján, az ön kor mány zat szám la ve -
ze tõ bank ján ke resz tül.”

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

„(3) A köz pon ti tá mo ga tás sal meg va ló sult lé te sít mény,
ame lyet az ön kor mány zat tár gyi esz köz ként ak ti vált, csak
olyan gaz da sá gi tár sa ság vagy köz hasz nú tár sa ság tu laj do -
ná ba ke rül het, ame lyet ki zá ró lag az érin tett ön kor mány zat, 
il le tõ leg ön kor mány za tok, vagy ki zá ró lag ön kor mány za -
tok és/vagy az ál lam, vagy az ön kor mány zat és a ki zá ró la -
go san a tu laj do ná ban lévõ gaz da sá gi tár sa ság ala pí tot tak,
és a be ru há zás be fe je zé sé nek évét kö ve tõ tíz évig a gaz da -
sá gi vagy köz hasz nú tár sa ság nak több sé gi tu laj do no sa(i)
az ala pí tó(k) és amennyi ben a tu laj don ba adást kü lön jog -
sza bály nem tilt ja.”

(7) A Cct. 22.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„22.  § A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy
a) a cím zett és cél tá mo ga tás igény be je len té sé nek, dön -

tés-elõ ké szí té sé nek és el szá mo lá sá nak rend jét, a kincs tár
fi nan szí ro zá si, el szá mo lá si és el len õr zé si fel ada ta it,
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b) a meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány tar tal mát és ér té ke -
lé sé nek rend jét
ren de let ben sza bá lyoz za.”

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló
1993. évi III. tör vény módosítása

4.  § A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló – mó do sí tott – 1993. évi III. tör vény (a továb biak -
ban: Szt.) a kö vet ke zõ 54/A.  §-sal és azt meg elõ zõ en a kö -
vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Járulékfizetés alapjának igazolása

54/A.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te re a
já ru lék fi ze tés alap já nak meg ha tá ro zá sa cél já ból ké re lem re 
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki – a ké rel me zõ sa ját és csa -
lád tag jai jö ve del mé re vo nat ko zó iga zo lás alap ján – an nak
a sze mély nek, aki nek a csa lád já ban az egy fõre jutó havi
jö ve de lem nem ha lad ja meg a tel jes mun ka idõ ben fog lal -
koz ta tott mun ka vál la ló ré szé re meg ál la pí tott sze mé lyi
alap bér min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb össze gét. Ha a ké -
rel me zõ az 54.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek is meg fe lel, a pol gár mes ter az 54.  § (2) be kez dé se
sze rin ti ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ja ki.

(2) A bi zo nyít ványt a pol gár mes ter egy évre ál lít ja ki. A
bi zo nyít vány tar tal maz za a ké rel me zõ ne vét, lak cí mét,
TAJ szá mát és a csa lád ban egy fõre jutó jö ve de lem (1) be -
kez dés sze rin ti össze gét.

(3) Azok ról a sze mé lyek rõl, akik ré szé re a bi zo nyít vány 
ki ál lí tás ra ke rült, a jegy zõ nyil ván tar tást ve zet és be je len -
té si kö te le zett sé get tel je sít a tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga -
tá si szerv és az ál la mi adó ha tó ság felé.”

A Nemzeti Kulturális Alapról  szóló
1993. évi XXIII. tör vény módosítása

5.  § (1) A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról  szóló – mó do sí -
tott – 1993. évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Nkat.)
4.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A mi nisz ter jo go sult – a pá lyá za ti dön té sek függ vé -
nyé ben – az Alap 7.  § (1) be kez dé se sze rin ti ki adá si jog cí -
mei kö zött át cso por to sí tást vég re haj ta ni.”

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

„(6) Az (1) be kez dés sze rin ti já ru lék ala pot csök ken ti a
kul tu rá lis já ru lék fi ze té sé re kö te le zett ál tal ér té ke sí tett já -
ru lék kö te les ter mék elõ ál lí tá sá val vagy az ál ta la nyúj tott
szol gál ta tás tel je sí té sé vel köz vet le nül össze füg gõ, ah hoz
kap cso ló dó já ru lék kö te les ter mék be szer zé sek, igény be -
vett szol gál ta tá sok szám lá val iga zolt, ál ta lá nos for gal mi
adó nél kü li be szer zé si ára.”

(3) Az Nkat. 5/B.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az épít te tõ, (be ru há zó, meg ren de lõ) kö te les a ki vi te le -
zõt – az épí té si szer zõ dés ben vagy kü lön nyi lat ko zat ban –
írás ban tá jé koz tat ni ar ról, hogy a meg va ló sí tan dó épít -
mény kul tu rá lis já ru lék kö te les, vagy nem.”

(4) Az Nkat. 6.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„6.  § (1) A kul tu rá lis já ru lé kot a já ru lék fi ze té sé re kö te -
le zett maga ál la pít ja meg, vall ja be, és fi ze ti meg az ál ta lá -
nos for gal mi adót nem tar tal ma zó ár be vé tel után az ál la mi
adó ha tó ság ne vén a kincs tár ál tal ve ze tett Nem ze ti kul tu -
rá lis já ru lék be vé te li szám la ja vá ra. Az adó zó a kul tu rá lis
já ru lé kot az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény 1. szá mú mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott be val lá si gya ko ri ság nak meg -
fele lõen vall ja be, és a be val lás sal egy ide jû leg fi ze ti meg.
Ha az épí té si szer zõ dés ben a meg va ló sí tás és az el szá mo -
lás (szám lá zás) idõ ben el vá lik egy más tól, a ki vi te le zõ a
szám la ki bo csá tá sát kö ve tõ hó 20. nap já ig kö te les a kul tu -
rá lis já ru lé kot be val la ni és meg fi zet ni. Az épít te tõ az õt
ter he lõ kul tu rá lis já ru lé kot utó lag, az épít mény üzem be
he lye zé se kor, il let ve ren del te tés sze rû hasz ná lat ba vé te le -
kor (ak ti vá lá sa kor) egy összeg ben vall ja be és fi ze ti meg.
A já ru lék fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sét az ál la mi adó ha -
tó ság el len õr zi a rá vo nat ko zó kü lön tör vény ben meg ál la -
pí tott sza bá lyok sze rint. A já ru lék fi ze té si kö te le zett ség gel
össze füg gõ, itt nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az adó zás
rend jé rõl  szóló tör vényt kell al kal maz ni.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság meg bí zá sá ból a kincs tár a be -
folyt kul tu rá lis já ru lék össze gét na pon ta át utal ja az Alap
szám lá ja ja vá ra.”

(5) Az Nkat. 9/A.  §-ának 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„2. for gal ma zó: a ter mék elsõ bel föl di for ga lom ba ho -

za ta lá val fog lal ko zó ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély
vagy a Ptk. 685.  § c) pont ja sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet,
be le ért ve a gyár tót is, mint elsõ for ga lom ba ho zót;”

A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
módosítása

6.  § A bá nyá szat ról  szóló – mó do sí tott – 1993. évi
XLVIII. tör vény 20.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A (3) be kez dés ba) pont ja sze rint be fi ze tett bá nya -
já ra dék nak a 12%-ot meg ha la dó ré szét az Ener gia ár-kom -
pen zá ci ós be fi ze tés el kü lö ní tett szám lá já ra kell át utal ni.”

A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
módosítása

7.  § (1) A köz ok ta tás ról  szóló – mó do sí tott – 1993. évi
LXXIX. tör vény (a továb biak ban: Kt.) 30.  §-ának (7) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(7) Ha a gyer mek, ta nu ló be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma -
ga tar tá si ne héz ség gel küzd – be le ért ve a pszi chés fej lõ dé si 
za va rai  miatt a ne ve lé si, ta nu lá si fo lya mat ban tar tó san és
sú lyo san aka dá lyo zott (pl. dys le xia, dysg rap hia, dys cal cu -
lia, mu tiz mus, kó ros hy per ki ne ti kus vagy kó ros ak ti vi tás -
za var) gyer me ket és ta nu lót – (a továb biak ban együtt: be il -
lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség gel küz dõ gyer -
mek, ta nu ló), a kö zös sé gi élet be való be il lesz ke dé sét elõ -
se gí tõ re ha bi li tá ci ós célú fog lal koz ta tás ra jo go sult. A re -
ha bi li tá ci ós célú fog lal koz ta tás a ne ve lé si ta nács adás, az
óvo dai ne ve lés, az is ko lai ne ve lés és ok ta tás ke re té ben va -
ló sít ha tó meg.”

(2) A Kt. 52.  §-a (11) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Egyé ni – egy–há rom ta nu ló ré szé re szer ve zett – fog lal -
ko zás tart ha tó]

„c) az ál ta lá nos is ko lá ban, a kö zép is ko lá ban és szak is -
ko la ki len ce dik–ti ze dik év fo lya mán – ha az igaz ga tó a
fenn tar tó egyet ér té sé vel az egyé ni fog lal ko zá sok meg tar -
tá sá hoz na gyobb idõ ke re tet nem ál la pít meg osz tá lyon ként 
és he ten te – a kö te le zõ és a nem kö te le zõ tan órai fog lal ko -
zás meg szer ve zé sé re ren del ke zés re álló óra ke re ten fe lül, a
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott heti kö te le zõ tan órai fog -
lal ko zá sok ti zen ket tõ szá za lé ká ban a te het ség ki bon ta koz -
ta tá sa, a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók fel zár kóz ta tá sa, il le tõ -
leg az el sõ–ne gye dik év fo lyam ra járó ta nu lók ered mé nyes
fel ké szí té se cél já ból,”

(3) A Kt. 119.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek ne ve lé sé vel
és ok ta tá sá val, a pe da gó gi ai szak szol gá la tok biz to sí tá sá -
val, a ko rai fej lesz tés sel és gon do zás sal, il let ve a fej lesz tõ
fel ké szí tés sel kap cso la tos köz ok ta tá si fel ada tok se gí té se, a 
fel adat el lát ás ban köz re mû kö dõ in téz mény rend szer mû -
köd te té se és fej lesz té se, az érin tett gyer me kek, ta nu lók ré -
szé re a kü lön le ges gon do zás igény be vé te lé hez szük sé ges
esz kö zök, jár mû vek be szer zé sé nek tá mo ga tá sa, a szü lõi
gon do zói tan fo lyam meg szer ve zé sé nek se gí té se cél já ból a
Kor mány köz ala pít ványt hoz lét re. A köz ala pít vány be vé -
te lei: a köz pon ti költ ség ve tés éves költ ség ve té si tör vény -
ben meg ál la pí tott mér té kû hoz zá já ru lá sa, tör vény ben vagy 
kor mány ren de let ben elõ írt be fi ze té sek, il let ve ter mé sze tes 
sze mé lyek, jogi sze mé lyek vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li
szer ve ze tek ön kén tes be fi ze té sei, va la mint az ala pí tó ok -
ira tá ban meg ha tá ro zott egyéb be vé te lek. A köz ala pít vány
mû kö dé sé hez szük sé ges költ sé ge ket a köz ala pít vány be -
vé te lé bõl kell fe dez ni.”

(4) A Kt. a kö vet ke zõ 126.  §-sal egé szül ki:

„126.  § Ha a pszi chés fej lõ dés za va rai  miatt a ne ve lé si,
ta nu lá si fo lya mat ban tar tó san és sú lyo san aka dá lyo zott
(pl. dys le xia, dysg rap hia, dys cal cu lia, mu tiz mus, kó ros
hy per ki ne ti kus vagy kó ros ak ti vi tás za var) ta nu lót 2008.
ja nu ár 1. elõtt a szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott ság szak -

vé le mé nye alap ján az igaz ga tó men te sí tet te egyes tan tár -
gyak ból, tan tárgy ré szek bõl az ér té ke lés és a mi nõ sí tés
alól, a men te sí tést a 2008/2009–2009/2010. tan évek ben a
ta nul má nyok so rán, to váb bá az is ko la vál tás nál a fel vé te li
el já rás ban, va la mint az érett sé gi vizs gán, és a szak mai
vizs gán figye lembe kell ven ni. A szak ér tõi és rehabilitá -
ciós bi zott ság a 2008. ja nu ár 1. elõtt kez de mé nye zett el já -
rást, ha a gyer mek, ta nu ló szak ér tõi vizs gá la ta már be fe je -
zõ dött, 2008. már ci us 31-ig be fe je zi. A szak ér tõi és re ha -
bi li tá ci ós bi zott ság a sa já tos ne ve lé si igény meg ál la pí tá sa
nél kül ar ról hoz szak ér tõi vé le ményt, hogy a gyer mek, ta -
nu ló pszi chés fej lõ dés za va rai  miatt a ne ve lé si, ta nu lá si fo -
lya mat ban tar tó san és sú lyo san aka dá lyo zott. Ha a gyer -
mek, ta nu ló szak ér tõi vizs gá la ta nem fe je zõ dött be, az ira -
to kat – a szü lõ ér te sí té se mel lett – 2008. ja nu ár 31-éig
meg kül di a gyer mek, ta nu ló la kó he lye, en nek hi á nyá ban
tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes ne ve lé si ta nács adó nak
az el já rás le foly ta tá sa cél já ból. A szak ér tõi és rehabilitá -
ciós bi zott ság azok nak a gyer me kek nek, ta nu lók nak az
ira ta it, akik te kin te té ben az el já rást be fe jez te és szak vé le -
ményt ké szí tett – a szü lõ és a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény
ér te sí té se mel lett – 2008. jú li us 31-ig meg kül di a gyer mek, 
ta nu ló la kó he lye, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si he lye sze -
rint ille té kes ne ve lé si ta nács adó nak. A ne ve lé si ta nács -
adók et tõl az idõ pont tól kez dõ dõ en el lát ják az e gyer me -
kek kel, ta nu lók kal össze füg gõ fel ada to kat.”

(5) A Kt. 1. szá mú mel lék let Má so dik rész „A
KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍ -
TÁ SÁ NAK ELVEI” cím, „A nor ma tív hoz zá já ru lás meg -
ha tá ro zá sa kor figye lembe ve he tõ gyer mek-, ta nu lói lét -
szám meg ál la pí tá sa” al cím 1/g) al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A nor ma tív hoz zá já ru lás meg ha tá ro zá sa kor]
„g) azok nak a ta nu lók nak a lét szá mát, akik a nap pa li

rend sze rû is ko lai ok ta tás ke re té ben a kö zép is ko lá ban, a
szak is ko lá ban, a kol lé gi um ban az alap szol gál ta tá sért té rí -
té si dí jat fi zet nek, ket tõ vel el oszt va kell figye lembe ven ni;
azt a ta nu lót, aki – füg get le nül az ok ta tás mun ka rend jé tõl – 
tan dí jat fi zet, a lét szám-meg ha tá ro zás nál fi gyel men kí vül
kell hagy ni;”

(6) A Kt. 1. szá mú mel lék let Har ma dik rész II/6. pont já -
ban „A ta ní tá si idõ ke re tet a mun ka kör re meg ál la pí tott heti
kö te le zõ óra szám egy ötö dé vel csök ken te ni kell min den
olyan ki e sõ ta ní tá si nap után, amely az Mt. 151.  §-ának
(2) be kez dé sé ben meg je lölt tá vol lét nap ja i ra vagy a ke re -
sõ kép te len ség idõ tar ta má ra esik.” szö veg he lyé be „A ta ní -
tá si idõ ke re tet az adott ta ní tá si nap ra ter ve zett órák szá má -
nak meg fele lõen csök ken te ni kell min den olyan ki e sõ ta ní -
tá si nap után, amely az Mt. 151.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg je lölt tá vol lét nap ja i ra, a ke re sõ kép te len ség idõ tar ta -
má ra. A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je a fenn tar tó
jó vá ha gyá sá val meg ha tá roz hat ja azo kat a tá vol lé te ket,
ame lyek kel a ta ní tá si idõ ke re tet csök ken te ni le het.” szö -
veg lép.
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Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon
értékesítésérõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény

módosítása

8.  § Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér -
té ke sí té sé rõl  szóló – mó do sí tott – 1995. évi XXXIX. tör -
vény mel lék le té ben a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter tu laj do no si jog gya kor lá sá ra vo nat ko zó rész he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: az ag rár po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter, a Ge o dé zi ai és Tér ké pé sze ti Rt. te -
kin te té ben a tér ké pé sze tért fe le lõs mi nisz ter

Ál lat te nyész té si Tel je sít mény vizs gá ló Kft. 75%
Ma gyar Tej gaz da sá gi Kí sér le ti In té zet Kft. 100%
Zöld ség ter mesz té si Ku ta tó In té zet Rt. 100%
Ag ros ter Be su gár zó Rt. 25% +

1 sza va zat
Con cor dia Köz rak tár Rt. 100%
ATEV Fe hér je fel dol go zó Rt. 25% +

1 sza va zat
Ge o dé zi ai és Tér ké pé sze ti Rt. 25% +

1 sza va zat
Or szá gos Mes ter sé ges Ter mé ke nyí tõ Rt. 25% +

1 sza va zat”

A környezet védelmének általános szabályairól  szóló
1995. évi LIII. tör vény módosítása

9.  § (1) A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló – mó do sí tott – 1995. évi LIII. tör vény (a továb biak -
ban: Kvt.) a kö vet ke zõ 96/A.  §-sal egé szül ki:

„96/A.  § A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás so rán fel me -
rü lõ min ta vé te li, la bo ra tó ri u mi, il let ve az egyéb mû sze res
vizs gá la tok költ sé gei, to váb bá az el já rás so rán a tény ál lás
tisz tá zá sa kap csán fel me rült sze mé lyi és do lo gi költ sé gek
egyéb el já rá si költ ség nek mi nõ sül nek.”

(2) A Kvt. a kö vet ke zõ al cím mel és 96/B.  §-sal egé szül
ki:

„Felügyeleti díj

96/B.  § (1) Aki az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge -
dé lye zés ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé get foly tat, éves
fel ügye le ti dí jat fi zet tárgy év feb ru ár 28-ig. Aki az egy sé -
ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zés ha tá lya alá tar to zó
te vé keny sé gét év köz ben kez di meg, a fel ügye le ti díj ará -
nyos ré szét fi ze ti meg, az en ge dély jog erõ re emel ke dé sét
kö ve tõ 30 na pon be lül.

(2) A fel ügye le ti díj a kör nye zet vé del mi ha tó ság be vé te -
le, ame lyet a fel ügye le ti te vé keny sé gé vel kap cso la tos mû -
kö dé si költ sé ge i nek fe de ze té re hasz nál hat fel.

(3) A fel ügye le ti díj mér té ke – a (4) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ki vé tel lel – két száz ezer fo rint.

(4) Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zés ha -
tá lya alá tar to zó nagy lét szá mú ál lat tar tá si te vé keny ség
ese té ben a fel ügye le ti díj mér té ke száz ezer fo rint.”

(3) A Kvt. 110.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ
t) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„t) ren de let ben sza bá lyoz za az egyéb el já rá si költ ség -

nek mi nõ sü lõ la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti költ sé gek, il let ve
egyéb mû sze res vizs gá la tok költ sé ge i nek, to váb bá az el já -
rás so rán a tény ál lás tisz tá zá sa kap csán fel me rült sze mé lyi
és do lo gi költ sé gek
mér té két és fi ze té sé nek rész le tes sza bá lya it.”

(4) A Kvt. 110.  §-ának (13) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(13) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy az adó po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben ál la -
pít sa meg:

a) az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj fi ze té sé re kö te le zett
el já rá so kat, a fi ze ten dõ díj mér té két és a fi ze tés re vonat -
kozó egyéb sza bá lyo kat;

b) a fel ügye le ti díj jal kap cso la tos rész le tes szabá -
lyokat.”

A vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
módosítása

10.  § (1) A víz gaz dál ko dás ról  szóló – mó do sí tott –
1995. évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Vgtv.) 9.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lam a ki zá ró la gos tu laj do ná ban, va la mint az
ön kor mány zat (ön kor mány za ti tár su lás) a törzs va gyo ná -
ban lévõ ví zi köz mû lé te sít mé nyek lé te sí té sé rõl, fenn tar tá -
sá ról, üze mel te té sé rõl (a to váb bi ak ban együt te sen: mû -
köd te tés) a kö vet ke zõ mó do kon gon dos kod hat:

a) olyan gaz dál ko dó szer ve ze tet hoz lét re, amely ben
ki zá ró la gos ré sze se dés sel ren del ke zik – ide nem ért ve a
mun ka vál la lói rész tu laj dont,

b) az ál lam és az ön kor mány zat együt te sen olyan gaz -
dál ko dó szer ve ze tet hoz lét re, amely ben ki zá ró la gos kö zös 
ré sze se dés sel ren del ke zik – ide nem ért ve a mun ka vál la lói
rész tu laj dont,

c) a mû köd te tés gya kor lá sá nak idõ le ges jo gát kon -
cesszi ós szer zõ dés ben át en ge di.”

(2) A Vgtv. 9.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a kö vet ke zõ e) pont tal egé -
szül ki:

[Nem mi nõ sül kon cesszió kö te les te vé keny ség nek:]
„d) az ál lam ki zá ró la gos tu laj do ná ba vagy a he lyi ön -

kor mány zat törzs va gyo ná ba tar to zó ví zi lé te sít mé nyek kö -
zül a ví zi köz mû vek mû köd te té se, ha a szer zõ dés re vo nat -
ko zó ál ta lá nos elõ írások alap ján ki zá ró lag a tu laj do nos ál -
lam vagy he lyi ön kor mány zat(ok) ál tal e cél ra ala pí tott
gaz dál ko dó szer ve zet nek – ide nem ért ve a mun ka vál la lói
rész tu laj dont –, il le tõ leg a ki zá ró lag e gaz dál ko dó szer ve -
ze tek ál tal ugyan csak e cél ra ala pí tott gaz dál ko dó szer ve -
zet nek en ge dik át a te vé keny ség gya kor lá sát;

e) az ál lam ki zá ró la gos tu laj do ná ba vagy a he lyi ön kor -
mány zat törzs va gyo ná ba tar to zó ví zi lé te sít mé nyek kö zül a 
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ví zi köz mû vek mû köd te té se, ha a ki zá ró la gos tu laj do nos
ál lam és az ön kor mány zat(ok) ál tal kö zö sen ala pí tott gaz -
dál ko dó szer ve zet nek – ide nem ért ve a mun ka vál la lói
rész tu laj dont –, il le tõ leg a ki zá ró lag e gaz dál ko dó szer ve -
ze tek ál tal ugyan csak e cél ra ala pí tott gaz dál ko dó szer ve -
zet nek en ge dik át a te vé keny ség gya kor lá sát”

(3) A Vgtv. a kö vet ke zõ 30/A–30/B.  §-sal egé szül ki:
„30/A.  § Ha a ha tó ság ál tal hi va tal ból in dí tott el já rás kö -

te le zett sé get meg ál la pí tó ha tá ro zat tal zá rul, a köz igaz ga tá -
si ha tó sá gi el já rás költ sé ge it a kö te le zett nek kell vi sel nie.

30/B.  § A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás so rán fel me rü -
lõ min ta vé te li, la bo ra tó ri u mi, il let ve az egyéb mû sze res
vizs gá la tok költ sé gei, to váb bá az el já rás so rán a tény ál lás
tisz tá zá sa kap csán fel me rült sze mé lyi és do lo gi költ sé gek
egyéb el já rá si költ ség nek mi nõ sül nek.”

(4) A Vgtv. 45.  § (7) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány]
„e) a víz gaz dál ko dás sal kap cso la tos ha tó sá gi jog kör

gya kor lá sá ra, va la mint az egyéb el já rá si költ ség nek mi nõ -
sü lõ la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti költ sé gek, il let ve egyéb mû -
sze res vizs gá la tok költ sé ge i nek, to váb bá az el já rás so rán a
tény ál lás tisz tá zá sa kap csán fel me rült sze mé lyi és do lo gi
költ sé gek mér té ké re és fi ze té sé nek rész le tes sza bá lya i ra
vo nat ko zó sza bá lyok;”
[ren de let ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ra.]

A védett természeti területek védettségi szintjének
helyreállításáról  szóló 1995. évi XCIII. tör vény

módosítása

11.  § (1) 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 – mó do sí tott – 1995. évi
XCIII. tör vény (a továb biak ban: Vszt.) 4.  §-ának (1) be -
kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(1) A tör vény ha tá lya alá tar to zó és tör vény alap ján
már ma gán tu laj don ba ke rült föld te rü le te ket – a (2)–(3) be -
kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – 2010. de cem ber 31-ig az ál -
lam ja vá ra – az irány adó jog sza bá lyok sze rint – ki kell sa -
já tí ta ni és 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 (a továb biak ban: igaz ga tó ság) va -
gyon ke ze lé sé be kell adni. A ki sa já tí tást az igaz ga tó ság kö -
te les kez de mé nyez ni, il le tõ leg kér ni.”

(2) a Vszt. 5.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(2) A ki sa já tí tást a 4.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak tel -
je sí té sét meg elõ zõ en, leg ké sõbb azon ban 2010. de cem ber
31-ig kell vég re haj ta ni.”

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
 szóló 1996. évi XXV. tör vény módosítása

12.  § (1) A he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el -
já rá sá ról  szóló – mó do sí tott – 1996. évi XXV. tör vény

(a továb biak ban: adós ság ren de zé si tv.) 18.  § (2) be kez dé se 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A he lyi ön kor mány zat a vál ság költ ség ve té sé bõl – a
(3) be kez dés ben fog lalt fel té te lek figye lembe véte lével –
ki zá ró lag az e tör vény mel lék le té ben fel so rolt, és szá má ra
kü lön jog sza bály ban kö te le zõ en elõ írt fel ada tok mû kö dé si 
ki adá sa it fi nan szí roz hat ja.”

(2) Az adós ság ren de zé si tv. mel lék le te he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A köz te me tõk lé te sí té se, bõ ví té se, fenn tar tá sa, be zá -
rá sa, meg szün te té se, ki ürí té se, újra hasz ná lat ba vé te le, ha -
lott ham vasz tó üze mel te té se (1991. évi XX. tör vény).

2. A ké mény sep rõ-ipa ri te vé keny ség el lá tá sá nak biz to -
sí tá sa (1995. évi XLII. tör vény).

3. A te le pü lé si fo lyé kony hul la dék le eresz tõ he lyé nek
ki je lö lé se, köz cé lú ár tal mat la ní tó te lep fenn tar tá sa (1991.
évi XX. tör vény).

4. A köz te rü let tisz tán tar tá sa, a te le pü lé si szi lárd hul la -
dék gyûj té se, el he lye zé se és a lom ta la ní tá si ak ci ók kal kap -
cso la tos fel ada tok el lá tá sa (1991. évi XX. tör vény,
1995. évi XLII. tör vény).

5. A te le pü lé si víz el lá tás, szenny víz el ve ze tés, az össze -
gyûj tött szenny vi zek tisz tí tá sa, a csa pa dék víz el ve ze té se,
he lyi víz ren de zés és víz kár el há rí tás, va la mint az ár víz- és
bel víz vé de ke zés (1995. évi LVII. tör vény).

6. A he lyi köz utak biz ton sá gos köz le ke dé sé nek, tisz tán 
tar tá sá nak, a hó el ta ka rí tá sá nak és az út sí kos ság el le ni vé -
de ke zé sé nek biz to sí tá sa, a he lyi köz út for gal má nak biz -
ton sá gát ve szé lyez te tõ hely zet el há rí tá sa (1988. évi I. tör -
vény).

7. A köz vi lá gí tá si be ren de zés üze mel te té se (1991. évi
XX. tör vény).

8. Az ál la ti hul lák ár tal mat lan ná té te le, az em ber re
egész ség ügyi szem pont ból ve szé lyes, va la mint az ál lat ál -
lo mány egész sé gét ve szé lyez te tõ, be teg ség tü ne te it mu ta -
tó, vagy be teg ség re gya nús ebek és macs kák kár ta la ní tás
nél kü li ki ir tá sa, az ebek ve szett ség el le ni kö te le zõ vé dõ ol -
tá sá nak meg szer ve zé se (2005. évi CLXXVI. tör vény).

9. A tûz ol tás és a mû sza ki men tés biz to sí tá sa (1973. évi 
13. tör vényerejû ren de let).

10. Az óvo dai ne ve lés, az ál ta lá nos is ko lai ne ve lés és
ok ta tás, to váb bá a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek ál tal la -
kott te le pü lé sen a nem ze ti vagy et ni kai ki sebb ség hez tar to -
zók óvo dai ne ve lé se, ál ta lá nos is ko lai ne ve lé se és ok ta tá sa
(1993. évi LXXIX. tör vény).

11. A töb bi gyer mek kel, ta nu ló val együtt ne vel he tõ,
ok tat ha tó tes ti, ér zék szer vi, eny he ér tel mi, be széd- és más
fo gya té kos ta nu lók el lá tá sa (1993. évi LXXIX. tör vény).

12. A kol lé gi u mi és a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi kol -
lé gi u mi el lá tás, a kö zép is ko lai és a szak is ko lai el lá tás, a
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kö zép is ko lai és szak is ko lai 
el lá tá sa, a fel nõtt ok ta tás, a ne ve lé si ta nács adás, a lo go pé -
di ai szol gál ta tás (1993. évi LXXIX. tör vény).

13. Az egész ség ügyi in téz mé nyek ben tar tós gyógy ke -
ze lés alatt álló gyer me kek tan kö te le zett sé gé nek tel je sí té -
sé hez szük sé ges ok ta tás, a töb bi gyer mek kel, ta nu ló val
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együtt nem fog lal koz tat ha tó, il le tõ leg ok tat ha tó tes ti, ér -
zék szer vi, ér tel mi, be széd- vagy más fo gya té kos gyer me -
kek, ta nu lók óvo dai, is ko lai, to váb bá kol lé gi u mi el lá tá sa
azok nak a ta nu lók nak, akik nek az ál lan dó la kó he lyén a
tan kö te le zett ség vé gé ig nem biz to sí tot tak az is ko lai ne ve -
lés és ok ta tás fel té te lei, a kép zé si kö te le zett ség, tel je sí té sé -
hez szük sé ges fel té te lek, a kü lön bö ze ti vizs ga, vagy év fo -
lyam is mét lés nél kü li is ko la vál tás, a ko rai fej lesz tõ ta nács -
adó és gon do zó szol gá lat, a ta nu lá si ké pes sé get vizs gá ló
szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós te vé keny ség, a kon duk tív pe da -
gó gi ai el lá tás, a kö zép is ko lai, szak is ko lai fel vé te lek kel
össze füg gõ tá jé koz ta tó te vé keny ség, a te rü le ti pe da gó gi ai
szak mai szol gál ta tás (1993. évi LXXIX. tör vény).

14. Az egész ség ügyi alap el lá tás (há zi or vo si, házi gyer -
mek or vo si, fog or vo si) és a vé dõ nõi el lá tás (1997. évi
CLIV. tör vény).

15. A já ró- és fek võ be teg-szak el lá tás, gon do zást nyúj tó 
egész ség ügyi in téz mé nyek ál tal el lá tott fel ada tok
(1997. évi CLIV. tör vény).

16. A sze mé lyes gon dos ko dás ke re té be tar to zó szo ci á -
lis alap szol gál ta tá si és gyer mek jó lé ti alap el lá tá sok (az ét -
kez te tés, a házi se gít ség nyúj tás, a csa lád se gí tés, a gyer -
mek jó lé ti szol gál ta tás, gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa,
gyer me kek át me ne ti gon do zá sa) (1993. évi III. tör vény,
1997. évi XXXI. tör vény).

17. A sze mé lyes gon dos ko dás ke re té be tar to zó szo ci á -
lis és gyer mek vé del mi szak el lá tás: ápo lást, gon do zást
nyúj tó in téz mé nyek, re ha bi li tá ci ós in téz mé nyek, nap pa li
el lá tást nyúj tó in téz mé nyek, át me ne ti el lá tást nyúj tó in téz -
mé nyek ál tal el lá tott fel ada tok, ott hont nyúj tó el lá tás, te rü -
le ti gyer mek vé del mi szak szol gál ta tás, utó gon do zói el lá tás 
(1993. évi III. tör vény, 1997. évi XXXI. tör vény).

18. A he lyi ön kor mány zat fel adat- és ha tás kö ré be tar -
to zó sza ko sí tott el lá tá sok meg szer ve zé se (1993. évi
III. tör vény).

19. A szo ci á lis rá szo rult ság tól füg gõ pénz be li és ter mé -
szet be ni el lá tá sok (la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, ápo lá si díj,
át me ne ti se gély, köz te me tés, köz gyógy el lá tás, egész ség -
ügyi szol gál ta tás ra való jo go sult ság, rend sze res gyer mek -
vé del mi ked vez mény, ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo -
ga tás, rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás) (1993. évi
III. tör vény, 1997. évi XXXI. tör vény).

20. A kép vi se lõ-tes tü let és a pol gár mes te ri hi va tal mû -
köd te té se, va la mint a hi va tal dol go zó i nak dí ja zá sa (bér és
köz ter hei, do lo gi költ sé gek), ki vé ve a he lyi ön kor mány za -
ti kép vi se lõk és bi zott sá gi ta gok tisz te let dí ját (1990. évi
LXV. tör vény).

21. A jö ve de lem pót ló tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá má -
ra köz hasz nú (köz szol gál ta tá si és ál lam igaz ga tá si fel ada -
tok fo lya ma tos mû köd te té sé hez kap cso ló dó) fog lal koz ta -
tás szer ve zé se (1991. évi IV. tör vény, 1993. évi III. tör -
vény).”

A személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról  szóló

1996. évi CXXVI. tör vény módosítása

13.  § (1) 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 – mó do sí tott – 1996. évi CXXVI. tör vény (a továb -
biakban: Szf. tör vény) 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha az adó ha tó ság az adó év no vem ber 15-éig meg -
ál la pít ja a nyi lat ko zat ban fog lalt ren del ke zés nek – a ma -
gán sze mély sa ját ér dek kö ré be tar to zó – ér vény te len sé gét,
er rõl a ma gán sze mélyt az adó év no vem ber 30-áig ér te sí ti.
Ha az adó ha tó ság az adó év no vem ber 30-áig a ren del ke zõ
ma gán sze mélyt a sa ját ér dek kö ré be tar to zó ér vény te len -
ség rõl nem ér te sí ti, és az ál ta la meg je lölt ked vez mé nye zett 
a 6.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint az ál la mi adó -
hatóság in ter ne tes hon lap ján köz zé tett tá jé koz ta tó ban sze -
re pel, a ké rel met tel je sí tett nek kell te kin te ni.”

(2) Az Szf. tör vény 7.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki és egy ide jû leg a je len le gi (3)–(9) be kez dé sek
szá mo zá sa (4)–(10) be kez dé sek re vál to zik:

„(3) A (2) be kez dés ben fog lalt sza bály nem al kal maz ha -
tó, amennyi ben a ren del ke zõ nyi lat ko zat nak – a ren del ke -
zõ ma gán sze mély sa ját ér dek kö ré be tar to zó – ér vé nyes sé -
ge (kü lö nö sen a fi ze ten dõ adó össze ge) no vem ber 15-ig
nem ál la pít ha tó meg. Ez eset ben er rõl a tény rõl az adó ha -
tó ság no vem ber 30-ig ér te sí ti a ren del ke zõ ma gán sze -
mélyt. Amennyi ben az ér vé nyes ség kér dé sé ben leg ké sõbb
a ren del ke zõ nyi lat ko zat évét kö ve tõ év utol só nap já ig az
adó ha tó ság

a) a ren del ke zõ nyi lat ko zat ér vé nyes sé gét meg ál la pí tó
dön tést hoz, az uta lást tel je sí te ni kell,

b) a ren del ke zõ nyi lat ko zat ér vény te len sé gét meg ál la -
pí tó dön tést hoz, uta lás nem tel je sít he tõ,

c) nem hoz dön tést – a 6.  § (7) be kez dés a) pont já ban
fog lal tak ra te kin tet tel –, uta lás nem tel je sít he tõ.

Az a)–c) pon tok sze rin ti dön tés rõl, vagy a dön tés hi á -
nyá ról a ren del ke zõ ma gán sze mélyt ér te sí te ni kell. Az a)
és b) pont ese té ben az ér te sí tés nek a dön tés ho za talt kö ve tõ
30 na pon be lül, de – mind há rom eset ben – leg ké sõbb a
ren del ke zõ nyi lat ko zat évét kö ve tõ év utol só nap já ig meg
kell tör tén nie.”

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló 

1997. évi LXXX. tör vény módosítása

14.  § (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 – mó do sí tott – 1997. évi LXXX. tör vény
(a továb biak ban: Tbj.) 4.  §-ának l) pont ja he lyé be a kö vet -
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ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ zs) pont -
tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„l) Já ru lék: a nyug díj já ru lék, a ma gán-nyug díj pénz tá ri

tag díj, az egész ség biz to sí tá si já ru lék, a tár sa da lom biz to sí -
tá si já ru lék, a táp pénz-hoz zá já ru lás, az egész ség ügyi szol -
gál ta tá si já ru lék, va la mint a kor ked vez mény-biz to sí tá si já -
ru lék.”

„zs) Haj lék ta lan: a be je len tett la kó hellyel nem ren del -
ke zõ ma gyar ál lam pol gár, ki vé ve azt a sze mélyt, aki nek
be je len tett la kó he lye a haj lék ta lan szál lás.”

(2) A Tbj. 16.  § (1) be kez dé sé nek j), k) és t) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Egész ség ügyi szol gál ta tás ra jo go sult – az e tör vény
sze rint biz to sí tott, il le tõ leg a 13.  § sze rint egész ség ügyi
szol gál ta tás ra jo go sult sze mé lye ken túl – az, aki]

„j) meg vál to zott mun ka ké pes sé gû, és mun ka ké pes -
ség-vál to zá sá nak mér té ke az 50 szá za lé kot el éri, va la mint
az ille té kes ha tó ság erre vo nat ko zó iga zo lá sá val rendel -
kezik,

k) a reá irány adó nyug díj kor ha tárt be töl töt te és jö ve -
del me nem ha lad ja meg a mi ni mál bér 30 szá za lé kát,”

„t) haj lék ta lan.”

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

„(5) Az egész ség ügyi szol gál ta tás ra jo go sult és az
egész ség ügyi szol gál ta tás ra nem jo go sult sze mé lyek ál tal
a biz to sí tás tól füg get le nül té rí tés men te sen, va la mint a biz -
to sí tás alap ján té rí tés men te sen vagy té rí tés el le né ben, to -
váb bá a biz to sí tá son fe lül té rí tés el le né ben igény be ve he tõ
el lá tá sok kö rét kü lön tör vény ha tá roz za meg.”

(4) A Tbj. 18.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok fe de ze té re]
„a) a biz to sí tott ter mé szet be ni és pénz be li egész ség biz -

to sí tá si já ru lé kot (a továb biak ban együtt: egész ség biz to sí -
tá si já ru lék) és nyug díj já ru lé kot, a ki egé szí tõ te vé keny sé -
get foly ta tó egyé ni és tár sas vál lal ko zó nyug díj já ru lé kot,”
[fi zet.]

(5) A Tbj. 18.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont -
tal egé szül ki:

[A tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok fe de ze té re]
„e) a fog lal koz ta tó a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -

zott kor ked vez mény re jo go sí tó mun ka kör ben fog lal koz ta -
tott, sa ját jogú nyug dí jas nak nem mi nõ sü lõ biz to sí tott, il le -
tõ leg ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó nak nem mi nõ sü lõ
tár sas vál lal ko zó után, va la mint a kor ked vez mény re jo go -
sí tó mun ka kör ben vál lal ko zói te vé keny sé get vég zõ biz to -
sí tott egyé ni vál lal ko zó kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lé -
kot”
[fi zet.]

(6) A Tbj. 19.  §-ának (2) és (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A biz to sí tott ál tal fi ze ten dõ nyug díj já ru lék mér té ke

a) ki zá ró lag a tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj ha tá lya alá 
tar to zó biz to sí tott ese té ben 8,5 szá za lék,

b) ma gánnyug díj pénz tár tag ja ese té ben 0,5 szá za lék.

A sa ját jogú nyug dí jas fog lal koz ta tott, va la mint a ki egé -
szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni és tár sas vál lal ko zó
ma gán-nyug díj pénz tá ri tag sá ga ese tén is 8,5 szá za lék
nyug díj já ru lé kot fi zet.”

„(4) A ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni vál lal -
ko zó, a ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó tár sas vál lal ko zó 
után a tár sas vál lal ko zás, va la mint a 39.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott sze mély ál tal fi ze ten dõ egész ség ügyi
szol gál ta tá si já ru lék mér té ke 9 szá za lék.”

(7) A Tbj. 19.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A fog lal koz ta tó és az egyé ni vál lal ko zó ál tal fi ze -
ten dõ kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék mér té ke 13 szá -
za lék.”

(8) A Tbj. a 20.  § után a kö vet ke zõ al cím mel és
20/A.  §-sal egé szül ki:

„Kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék

20/A.  § (1) A fog lal koz ta tó a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott kor ked vez mény re jo go sí tó mun ka kör ben fog -
lal koz ta tott után a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék alap já nak
ala pul vé te lé vel – a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kon fe lül –
kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lé kot fi zet.

(2) A kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék fi ze té sé re és
be val lá sá ra, az ez zel össze füg gõ nyil ván tar tá si és adat -
szol gál ta tá si kö te le zett ség re a tár sa da lom biz to sí tá si já ru -
lék ra vo nat ko zó sza bá lyo kat meg fele lõen al kal maz ni
kell.”

(9) A Tbj. 25.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„25.  § A sa ját jogú nyug dí jas fog lal koz ta tott a já ru lék -
ala pot ké pe zõ jö ve del me után ter mé szet be ni egész ség biz -
to sí tá si já ru lé kot és nyug díj já ru lé kot fi zet. Ha a nyug díj
fo lyó sí tá sa szü ne tel, a sa ját jogú nyug dí jas fog lal koz ta tott
pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lé kot is kö te les fi zet ni.”

(10) A Tbj. 27.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A tár sas vál lal ko zás a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott kor ked vez mény re jo go sí tó mun ka kör ben fog lal -
koz ta tott biz to sí tott tár sas vál lal ko zó után a tár sa da lom -
biz to sí tá si já ru lék alap já nak ala pul vé te lé vel – a tár sa da -
lom biz to sí tá si já ru lé kon fe lül – kor ked vez mény-biz to sí tá -
si já ru lé kot fi zet.”

(11) A Tbj. 29.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kor ked vez -
mény re jo go sí tó mun ka kör ben vál lal ko zói te vé keny sé get
vég zõ biz to sí tott egyé ni vál lal ko zó a tár sa da lom biz to sí tá si 
já ru lék alap já nak ala pul vé te lé vel – a tár sa da lom biz to sí tá si 
já ru lé kon fe lül – kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lé kot
 fizet.”
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(12) A Tbj. 36–37.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé -
sek lép nek:

„36.  § (1) A ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó tár sas
vál lal ko zó után a tár sas vál lal ko zás a 19.  § (4) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot, a
tár sas vál lal ko zó a 19.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
nyug díj já ru lé kot fi zet. A já ru lék alap ja a tár sas vál lal ko zó -
nak a sze mé lyes köz re mû kö dé se alap ján ki fi ze tett (jut ta -
tott, el szá molt) já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve de lem.

(2) A ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó tár sas vál lal ko -
zó te vé keny sé gé nek meg szû né se után ki fi ze tett, a sze mé -
lyes köz re mû kö dé se alap ján járó já ru lék ala pot ké pe zõ jö -
ve de lem után is meg kell fi zet ni a já ru lé kot.

37.  § (1) A ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni
vál lal ko zó a 19.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott egész -
ség ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot és a 19.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott nyug díj já ru lé kot fi zet. A já ru lék alap ja az e
te vé keny ség bõl szár ma zó vál lal ko zói ki vét, áta lány adó zó
ese tén az áta lány adó alap ját ké pe zõ jö ve de lem.

(2) Az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó zást vá lasz tó ki -
egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni vál lal ko zó a já ru lé -
kot – az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott já ru lék alap tól el -
té rõ en – az Eva tv.-ben meg ha tá ro zott adó alap 10 szá za lé -
ka után fi ze ti meg.

(3) A ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni vál lal ko -
zó a 10.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam alatt
kö te les já ru lék fi ze té sé re.”

(13) A Tbj. 39.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„39.  § (1) A köz pon ti költ ség ve tés a 16.  § (1) be kez dé -

sé nek a)–o), s)–t) pont já ban em lí tett sze mé lyek egész ség -
ügyi szol gál ta tá sá nak fe de ze tét a 26.  § (5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott já ru lék fi ze tés sel és az egész ség ügyi hoz zá -
já ru lás be vé te le i nek át uta lá sá val biz to sít ja.

(2) Az a bel föl di sze mély, aki nem biz to sí tott és egész -
ség ügyi szol gál ta tás ra a 16.  § (1) be kez dé sé nek a)–p) és
s)–t) pont ja, va la mint a 13.  § sze rint sem jo go sult, kö te les
ha von ta a 19.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té kû
egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot fi zet ni a mi ni mál bér
ala pul vé te lé vel. Ha a já ru lék fi ze té si kö te le zett ség nem áll
fenn a nap tá ri hó nap tel jes tar ta ma alatt, egy nap tá ri nap ra
a mi ni mál bér har min cad ré szét kell figye lembe ven ni.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti já ru lék fi ze tés alap ja a bel föl -
di sze mély csa lád já ban az egy fõre jutó havi jö ve de lem, de
leg alább az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze -
ge, ha a te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te re a szo ci á lis 
igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi
III. tör vény 54/A.  §-a alap ján ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lí -
tott ki a bel föl di sze mély csa lád já ban egy fõre jutó havi jö -
ve de lem rõl.

(4) A (2)–(3) be kez dés sze rin ti já ru lék fi ze tést a kö te le -
zett he lyett an nak hoz zá já ru lá sá val más sze mély vagy
szerv is tel je sít he ti. A já ru lék fi ze tés át vál la lá sa az ál la mi
adó ha tó ság jó vá ha gyá sá val vá lik ér vé nyes sé.

(5) A já ru lék fi ze tés át vál la lá sá ról a (2) be kez dés sze rin -
ti kö te le zett 15 na pon be lül be je len tést tesz az ál la mi adó -
ha tó ság nak. Ha a já ru lék fi ze tést át vál la ló sze mély vagy

szerv nem tel je sít, az egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot
a (2) be kez dés sze rin ti kö te le zett kö te les meg fi zet ni.

(6) Az ál la mi adó ha tó ság a (2) be kez dés sze rint egész -
ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék fi ze té sé re kö te le zett ál tal az
Art. 20.  § (6) be kez dé se sze rint hoz zá be je len tett ada to kat
a be je len tést kö ve tõ 10 na pon be lül elekt ro ni kus úton
meg kül di az Egész biz to sí tás Alap ke ze lé sé ért fe le lõs szerv 
ré szé re.”

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény módosítása

15.  § (1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló – mó do sí tott – 1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb -
biak ban: Ebtv.) 3.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ben a § je len le gi szö ve ge az (1) be kez dés je lö -
lést kap ja:

„(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tás ra haj lék ta lan ként jo -
go sult sze mélyt az egész ség biz to sí tás egész ség ügyi szol -
gál ta tá sai kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek
sze rint il le tik meg.”

(2) Az Ebtv. 29.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A Tbj. sze rint biz to sí tott, to váb bá egész ség ügyi
szol gál ta tás ra jo go sult sze mély az egész ség ügyi szol gál ta -
tás igény be vé te lé hez – ha jog sza bály el té rõ en nem ren del -
ke zik – a TAJ szá mát iga zo ló ok mányt kö te les be mu tat ni.”

(3) Az Ebtv. 29.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti egész ség ügyi
szol gál ta tás igény be vé te lé re való jo go sult ság a biz to sí tá si
jog vi szony nak, il let ve a Tbj. 16.  § (1) be kez dés a)–o) és
r)–s) pont ja i ban meg ha tá ro zott jo go sult sá gi fel té te lek nek
a meg szû né sét köve tõen to váb bi 45 na pig fenn ma rad. Ha a 
biz to sí tá si jog vi szony nak vagy a Tbj. 16.  § (1) be kez dés
a)–o) és r)–s) pont jai sze rin ti jo go sult sá gi fel té te lek fenn -
ál lá sá nak az idõ tar ta ma 45 nap nál rö vi debb volt, ak kor a
meg szû nést köve tõen az egész ség ügyi szol gál ta tás igény -
be vé te lé re való jo go sult ság ezen idõ tar tam mal hosszab bo -
dik meg.”

(4) Az Ebtv. 46.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Táp pénz a ke re sõ kép te len ség tar ta má ra jár, leg fel jebb
azon ban]

„a) a biz to sí tá si jog vi szony fenn ál lá sá nak idõ tar ta ma
alatt egy éven át, a biz to sí tá si jog vi szony meg szû né sét
köve tõen 45 na pon át;”

(5) Az Ebtv. 48/A.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Amennyi ben a biz to sí tá si jog vi szo nya meg szû né -
sét köve tõen táp pénz re jo go sult egész sé gi ál la po ta alap ján
vár ha tó, hogy a 46.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg -
ha tá ro zott idõ el tel té vel a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá -
tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vénynek (a továb biak -
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ban: Tny.) 23.  §-a sze rin ti nyug el lá tás ra vá lik jo go sult tá, a
ke re sõ ké pes sé gét el bí rá ló or vos a táp pénz re való jo go sult -
ság le jár ta elõtt leg alább 15 nap pal kez de mé nye zi a mun -
ka ké pes ség-csök ke nés mér té ké nek kü lön jog sza bály sze -
rint tör té nõ meg ál la pí tá sát.”

(6) Az Ebtv. 50.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az egész ség biz to sí tá si szerv – az E. Alap éves költ -
ség ve té sé ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – mél tá nyos -
ság ból ak kor en ge dé lyez he ti a ter hes sé gi-gyer mek ágyi se -
gély nek, a gyer mek gon do zá si díj nak és a táp pénz nek a
biz to sí tott ré szé re tör té nõ fo lyó sí tá sát, ha a biz to sí tott az
ah hoz szük sé ges biz to sí tá si idõ vel nem ren del ke zik. Az
egész ség biz to sí tá si szerv a biz to sí tá si jog vi szony meg szû -
né sét kö ve tõ 45 na pon át járó táp pénz fo lyó sí tá sát leg fel -
jebb 45 nap pal mél tá nyos ság ból meg hosszab bít hat ja.”

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi
feltételeirõl  szóló 1997. évi CXXIV. tör vény módosítása

16.  § (1) 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 – mó do sí tott – 1997. évi
CXXIV. tör vény (a továb biak ban: Eftv.) 4.  §-ának (2) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Amennyi ben az (1) be kez dés alap ján az egy há za kat 
meg il le tõ összeg együt te sen nem éri el a nyi lat ko zat tal
érin tett évre be val lott, az össze vont adó ala pot ter he lõ,
adó ked vez mé nyek kel csök ken tett sze mé lyi jö ve de lem adó
0,9 szá za lé kát, en nek mér té ké ig az egy há zak nak tény le ge -
sen át uta lan dó össze get a köz pon ti költ ség ve tés bõl ki kell
egé szí te ni. E ki egé szí tés össze gé bõl az egyes egy há zak a
ja vuk ra a sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1%-áról köz vet le nül
ren del ke zõ ma gán sze mé lyek ará nyá ban ré sze sül nek.”

(2) Az Eftv. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„11.  § A költ ség ve té si tá mo ga tá si össze gek fel hasz ná lá -
sá nak el len õr zé se az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 120/A.  §-ának (1) be kez dé se alap ján
tör té nik.”

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról
 szóló 1997. évi CXXXVI. tör vény módosítása

17.  § Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra -
mok ról  szóló – mó do sí tott – 1997. évi CXXXVI. tör vény
4.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(8) Az OTKA Bi zott ság a tárgy év ben ren del ke zés re
álló költ ség ve té si elõ irány zat 75%-áig a tárgy évet kö ve tõ
elsõ, 50%-áig a má so dik és 25%-áig a har ma dik évre vál -
lal hat elõ re kö te le zett sé get, az elõ zõ évek ben vál lal tak be -
szá mí tá sá val.”

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról  szóló
2001. évi XX. tör vény módosítása

18.  § A Ma gyar Fej lesz té si Bank rész vény tár sa ság ról
 szóló – mó do sí tott – 2001. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: MFB. tv.) 5.  §-ának (1)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Ál lam a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re kész fi ze -
tõ ke zes ként fe lel az MFB Rt. ál tal

a) for rás szer zés cél já ból fel vett, éven túli le já ra tú hi te -
lek bõl és köl csö nök bõl, va la mint köt vény ki bo csá tá sok ból
ere dõ fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té sé ért;

b) a Kor mány ha tá ro za ta alap ján nyúj tott hi tel fi nan szí -
ro zás ból, va la mint har ma dik fél ja vá ra vál lalt kész fi ze tõ
ke zes ség bõl és bank ga ran ci á ból szár ma zó kö te le zett sé gek 
tel je sí té sé ért.

(2) Az Ál lam ne vé ben, a Kor mány ha tá ro za ta alap ján,
az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter az MFB Rt. ál tal for -
rás szer zés cél já ból fel vett, éven túli le já ra tú hi te lek hez és
köl csö nök höz, va la mint ki bo csá tott köt vé nyek hez kap -
cso ló dó an, azok eu ró ban ki fe je zett össze ge te kin te té ben
az MFB Rt.-vel ár fo lyam-fe de ze ti meg ál la po dást köt het.

(3) A költ ség ve té si tör vény ben meg kell ha tá roz ni:
a) az MFB Rt. ál tal for rás szer zés cél já ból fel ve he tõ hi -

te lek és köl csö nök, va la mint a ki bo csá tott köt vé nyek
együt tes ál lo má nyá nak fel sõ ha tá rát;

b) a Kor mány ha tá ro za ta alap ján az MFB Rt. ál tal nyúj -
tott hi tel fi nan szí ro zás ból, va la mint har ma dik fél ja vá ra
vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség bõl és bank ga ran ci á ból szár ma -
zó kö te le zett sé gek ál lo má nyá nak fel sõ ha tá rát;

c) az MFB Rt. ál tal for rás szer zés cél já ból fel vett, éven
túli le já ra tú hi te lek hez és köl csö nök höz, va la mint ki bo csá -
tott köt vé nyek hez kap cso ló dó ár fo lyam-fe de ze ti meg ál la -
po dá sok ál tal fe de zett for rá sok fo rint ban szá mí tott, együt -
tes ál lo má nyá nak fel sõ ha tá rát.

(4) Az MFB Rt. ide gen de vi zá ban meg ha tá ro zott, éven
túli le já ra tú for rás be vo ná sá hoz az ál lam ház tar tá sért fe le -
lõs mi nisz ter – a tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter rel
kö zö sen ki ala kí tott el já rá si rend sze rin ti – elõ ze tes egyet -
ér té se szük sé ges.”

A tankönyvpiac rendjérõl  szóló
2001. évi XXXVII. tör vény módosítása

19.  § (1) A tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló – mó do sí tott –
2001. évi XXXVII. tör vény (a továb biak ban: Tpr.)
8.  §-ának (4)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) Az is ko lai tan könyv ren de lés nek biz to sí ta nia kell,
hogy – az is ko lá tól tör té nõ tan könyv-köl csön zés, nap kö zi -
ben, ta nu ló szo bá ban el he lye zett tan köny vek igény be vé te -
le, hasz nált tan köny vek biz to sí tá sa, il le tõ leg tan köny vek
meg vá sár lá sá hoz nyúj tott pénz be li tá mo ga tás út ján – a
nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt vevõ min den
olyan ta nu ló ré szé re, aki
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a) tar tó san be teg,
b) tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi, be széd fo gya té kos, au tis ta, 

több fo gya té kos ság együt tes elõ for du lá sa ese tén hal mo -
zot tan fo gya té kos,

c) pszi chés fej lõ dés za va rai  miatt a ne ve lé si, ta nu lá si
fo lya mat ban tar tó san és sú lyo san aka dá lyo zott (pl. dys le -
xia, dysg rap hia, dys cal cu lia, mu tiz mus, kó ros hy per ki ne ti -
kus vagy kó ros ak ti vi tás za var),

d) há rom- vagy több gyer me kes csa lád ban él,
e) nagy ko rú és sa ját jo gán csa lá di pót lék ra jo go sult,
f) rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré -

szesül
a tan köny vek in gye ne sen áll ja nak ren del ke zés re (nor ma -
tív ked vez mé nyek). A gyer mek vé del mi gon dos ko dás ban
ré sze sü lõ – ne ve lõ szü lõ nél, gyer mek ott hon ban, vagy más
bent la ká sos in téz mény ben ne vel ke dõ – ide ig le nes ha -
tállyal el he lye zett, át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett ta -
nu ló után nem ve he tõ igény be a nor ma tív ked vez mény.

Az is ko la igaz ga tó ja fe lel a nor ma tív ked vez mé nyek
biz to sí tá sá ért.

(5) Ab ban a kér dés ben, hogy a nor ma tív ked vez mény re
való jo go sult ság el bí rá lá sá nál kit kell

a) tar tó san be teg, sú lyo san fo gya té kos, há rom- vagy
több gyer me kes csa lád ban élõ, nagy ko rú és sa ját jo gán csa -
lá di pót lék ra jo go sult nak te kin te ni – ki vé ve, ha a csa lá di
pót lék ra való jo go sult ság a leg ma ga sabb élet kor el éré se
 miatt szûnt meg – a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998.
évi LXXXIV. tör vény II. fe je ze té ben,

b) sa já tos ne ve lé si igé nyû nek te kin te ni, a köz ok ta tás ról 
 szóló tör vény 121.  §-a (1) be kez dé sé nek 29. pont já ban
fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(6) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott nor ma tív ked vez -
ményt igé nyel ni kell. A nor ma tív és a nor ma tív ked vez -
mény kö ré be nem tar to zó ked vez mény re vo nat ko zó ké rel -
met, jog sza bály ban meg ha tá ro zott igény lõ la pon kell be je -
len te ni. Az igény lõ a jo go su lat la nul igény be vett ked vez -
mé nyért jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don fe lel.”

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

„(8) Ha az is ko la a tan köny vet, szó tárt, szö veg gyûj te -
ményt, at laszt tan könyv köl csön zés út ján adja a nor ma tív
ked vez mény re jo go sult ta nu ló bir to ká ba, a hasz ná lat jo gát
a ta nu lói jog vi szony fenn ál lá sa alatt ad dig az idõ pon tig
kell a ta nu ló ré szé re biz to sí ta ni, amed dig az adott tan tárgy -
ból a he lyi tan terv alap ján a fel ké szí tés fo lyik, il let ve az
adott tan tárgy ból vizs gát le het vagy kell ten ni. A ta nu ló, il -
let ve a kis ko rú ta nu ló szü lõ je kö te les a tan könyv, szó tár,
szö veg gyûj te mény, at lasz el vesz té sé bõl, meg ron gá lá sá ból 
szár ma zó kárt az is ko lá nak meg té rí te ni. Nem kell meg té rí -
te ni a ren del te tés sze rû hasz ná lat ból szár ma zó ér ték csök -
ke nést. A köl csön zött tan könyv, szó tár, szö veg gyûj te -
mény, at lasz a ta nu ló ré szé re ér té ke sít he tõ. A tan könyv -
köl csön zés sel, a tan könyv-ér té ke sí tés sel, a tan könyv el -
vesz té sé vel, meg ron gá lá sá val oko zott kár meg té rí té sé vel,
a kár té rí té si kö te le zett ség mér sék lé sé vel, il let ve el en ge dé -

sé vel össze füg gõ kér dé se ket az is ko la há zi rend jé ben kell
meg ha tá roz ni.”

(3) A Tpr. 8.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(10) Az is ko lai tan könyv vá sár lás hoz nyúj tott fenn tar -
tói tá mo ga tás ból el sõ sor ban a nor ma tív ked vez mé nye ket
kell biz to sí ta ni. A fenn ma ra dó összeg bõl tá mo gat ha tók a
nor ma tív ked vez mény re nem jo go sult ta nu lók, to váb bá a
ta nu lói mun ka tan könyv, mun ka fü zet meg vá sár lá sá hoz tá -
mo ga tás nyújt ha tó. A nor ma tív hoz zá já ru lás ból az is ko lai
könyv tár, könyv tár szo ba ré szé re a nor ma tív ked vez mé -
nyek biz to sí tá sá hoz szük sé ges tan könyv, a fenn ma ra dó
összeg bõl aján lott és kö te le zõ ol vas mány, di gi tá lis tan -
anyag, ok ta tá si prog ram sze rez he tõ be.”

A földgázellátásról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
módosítása

20.  § (1) A föld gáz el lá tás ról  szóló – mó do sí tott – 2003.
évi XLII. tör vény (a továb biak ban: GET) 50.  §-ának he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„50.  § (1) A ház tar tá si fo gyasz tó a tu laj do ná ban vagy
hasz ná la tá ban lévõ in gat lan – mint fo gyasz tás mé rõ vel ren -
del ke zõ fo gyasz tá si hely – ren del te tés sze rû hasz ná la ta ér -
de ké ben és mér té ké ig köz vet len vagy köz ve tett föld gáz -
igé nyé nek – ide ért ve a ve ze té kes pro pán- és bu tán gáz -
igényt is – ki elé gí té se ér de ké ben ked vez mé nyes föld gáz el -
lá tás ban, va la mint a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi
XVIII. tör vény ben meg ha tá ro zott díj fi ze tõ tu laj do ná ban
álló vagy ál ta la bé relt, il let ve hasz nált la kás cé lú épü let rész 
táv hõ igé nyé nek biz to sí tá sá hoz ked vez mé nyes táv hõ szol -
gál ta tás ban ré sze sül het. A ked vez mé nyes föld gáz el lá tás és 
táv hõ szol gál ta tás for má ja köz vet len pénz be li jut ta tás nem
le het.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cél pénz ügyi for -
rá sát a szo ci ál- és csa lád 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 té ben lét re ho -
zott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat biz to sít ja.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti elõ irány zat pénz ügyi fede -
zetét

a) a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um költ ség ve té si
fe je ze té ben az Ener gia ár-kom pen zá ci ós be fi ze tés elõ -
irány zat (a továb biak ban: Ener gia ár-be fi ze tés) ké pe zi, és

b) költ ség ve té si tá mo ga tás ké pez he ti.
(4) Az Ener gia ár-be fi ze tés for rá sa:
a) a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény

(a továb biak ban: Bt.) 20.  §-a (3) be kez dé sé nek ba) pont já -
ban meg ha tá ro zott bá nya já ra dék nak a 12%-ot meg ha la dó
ré sze, és

b) a köz üze mi nagy ke res ke dõi en ge dély esi te vé keny -
ség föld gáz ár-sza bá lyo zás ban el is mert (az ár sza bá lyo zás -
ban figye lembevételre ke rü lõ) és a tény le ges im port költ sé -
ge i nek po zi tív kü lön bö ze té bõl adó dó, az adott nap tá ri év -
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ben ke let ke zõ be vé te li több let, me lyet a köz üze mi nagy ke -
res ke dõi en ge dé lyes kö te les tárgy év de cem ber 31-ig meg -
fi zet ni. Ezt az össze get a köz üze mi nagy ke res ke dõi en ge -
dé lyes egyéb rá for dí tás ként szá mol ja el.”

(2) A GET 55.  §-ának m) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg:]

„m) az 50.  § (2) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ke ze lé sé -
nek és fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it, va la mint a ked vez mé -
nyes föld gáz- és táv hõ szol gál ta tás ra jo go sul tak kö rét és a
tá mo ga tás mér té két, for má ját, va la mint az igény be vé te lé -
nek és el szá mo lá sá nak sza bá lya it.”

(3) A GET 56.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren -
de let ben ál la pít ja meg:]

„a) a ha tó sá gi ára kat és dí ja kat, va la mint az ár- és a díj -
al kal ma zá si fel té te le ket, az ár sza bá lyo zás ke re te it, il le tõ -
leg az Ener gia ár-be fi ze tés be be fi ze ten dõ jö ve de lem meg -
ha tá ro zá sá nak mód ját,”

(4) A GET 56.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren -
de let ben ál la pít ja meg:]

„d) az Ener gia ár-be fi ze tés be tör té nõ be fi ze té sek kel
kap cso lat ban el is mert költ sé gek és be fi ze té sek szabá -
lyait,”

(5) A GET 56.  §-a (2) be kez dé sé nek o) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg:]

„o) az 50.  § (4) be kez dés a) pont ja sze rin ti Ener gia -
ár-be fi ze tés re vo nat ko zó be fi ze té si kö te le zett ség meg fi ze -
té sé nek rész le tes sza bá lya it,”

(6) A GET 56.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter, hogy az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben a szo ci á li san rá szo rult sze mé lyek
föld gáz- és táv hõ szol gál ta tás hoz kap cso ló dó ki egé szí tõ tá -
mo ga tá sá nak, va la mint egyéb fû té si tá mo ga tá sá nak sza bá -
lya it ren de let ben ha tá roz za meg.”

A Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló
2003. évi L. tör vény módosítása

21.  § A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló – a 2004.
évi CXXXV. tör vénnyel mó do sí tott – 2003. évi L. tör vény
a kö vet ke zõ 16.  §-sal egé szül ki:

„16.  § A 2.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro -
zott be vé tel össze ge a 2007. és 2008. év ben nem ha lad hat -
ja meg a 6887,8 mil lió fo rin tot.”

A helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó
nem állami fenntartók 2003. évi új címzett

támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással
folyamatban lévõ beruházások eredeti döntéseinek

módosításáról  szóló 2003. évi LIX. tör vény módosítása

22.  § A he lyi ön kor mány za tok és a szo ci á lis fel ada to kat
el lá tó nem ál la mi fenn tar tók 2003. évi új cím zett tá mo ga -
tá sá ról, va la mint az egyes cím zett tá mo ga tás sal fo lya mat -
ban lévõ be ru há zá sok ere de ti dön té se i nek mó do sí tá sá ról
 szóló 2003. évi LIX. tör vény 1. szá mú mel lék let „Szenny -
víz be ru há zá sok” ága zat 12. Tö rök szent mik lós sor ban „Az
igé nyelt tá mo ga tás üte me zé se” 2005. évi üte me 556 985
ezer fo rint ról 546 985 ezer fo rint ra, va la mint 2006. évi üte -
me 0 fo rint ról 10 000 ezer fo rint ra vál to zik.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról  szóló
2003. évi XC. tör vény módosítása

23.  § (1) A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról 
 szóló – mó do sí tott – 2003. évi XC. tör vény (a továb biak -
ban: KTIA tv.) 8.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

[Az Alap pénz esz kö zei fel hasz nál ha tók to váb bá kü lön
jog sza bály ban, nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak 
sze rint kü lö nö sen:]

„g) az Eu ró pai Kö zös ség Szén- és Acél ipa ri Ku ta tá si
Alap já ba fi ze ten dõ ma gyar hoz zá já ru lás ra.”

(2) A KTIA tv. 8.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az Alap ke ze lé se so rán fel me rü lõ – így kü lö nö sen
elem zé sek, kon cep ci ók, tá mo ga tá si stra té gi ák, prog ra mok, 
pro jek tek ké szí té sé vel, pá lyá za tok meg is mer te té sé vel és
el bí rá lá sá val, a szer zõ dé sek elõ ké szí té sé vel, meg kö té sé -
vel és bo nyo lí tá sá val, nyil ván tar tá suk egyes tár gyi és sze -
mé lyi fel té te le i vel, va la mint az el len õr zés sel és ér té ke lés -
sel, to váb bá a ku ta tás fej lesz té sért és tech no ló gi ai in no vá -
ci ó ért fe le lõs szerv nél mû köd te té sé vel kap cso la tos – költ -
sé ge ket az Alap fi nan szí roz za. Az Alap ke ze lé sé vel kap -
cso la tos költ sé gek nem ha lad hat ják meg az Alap tárgy évi
ere de ti ki adá si elõ irány za tá nak 3,3%-át.”

(3) A KTIA tv. 8.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (9) be kez -
dés sel:

„(9) Az Alap ki adá si elõ irány za ta i ról a tárgy évi költ ség -
ve té si tör vény ren del ke zik. Az Alap költ ség ve té si cí mei
kö zött az alap fe lett ren del ke zõ mi nisz ter – amennyi ben a
fel hasz ná lás, il let ve a kö te le zett sé gál lo mány ala ku lá sa in -
do kol ja – elõ irány zat-át cso por to sí tást hajt hat vég re.”

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról  szóló 2004. évi CVII. tör vény módosítása

24.  § 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 mel lék le te a kö -
vet ke zõ ren del ke zés sel egé szül ki:
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a) Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé ben az En csi kis tér -
ség Gi bárt ön kor mány zat tal,

b) He ves me gyé ben a Gyön gyö si kis tér ség Pá los vö rös -
mart ön kor mány zat tal, a Hat va ni kis tér ség Ke rek ha raszt
ön kor mány zat tal,

c) Nóg rád me gyé ben a Ba las sa gyar ma ti kis tér ség
Ipoly szög ön ko mány zat tal, a Sal gó tar já ni kis tér ség
Somos kõújfalu ön kor mány zat tal,

d) Pest me gyé ben a Mo no ri kis tér ség Mo no ri er dõ ön -
kor mány zat tal,

e) Tol na me gyé ben a Ta má si kis tér ség Pári ön kor -
mány zat tal.

Az elektronikus információszabadságról  szóló
2005. évi XC. tör vény módosítása

25.  § Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló
2005. évi XC. tör vény mel lék le te III. Gaz dál ko dá si ada tok 
„Adat” osz lo pá nak 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„3. A köz fel ada tot el lá tó szerv költ ség ve té sé bõl nyúj -
tott, nem nor ma tív, cél jel le gû, mû kö dé si és fej lesz té si tá -
mo ga tá sok ked vez mé nye zett je i nek ne vé re, a tá mo ga tás
cél já ra, össze gé re, to váb bá a tá mo ga tá si prog ram meg -
valósítási he lyé re vo nat ko zó ada tok”

A felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
módosítása

26.  § A fel sõ ok ta tás ról  szóló – mó do sí tott – 2005. évi
CXXXIX. tör vény 162.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A 127–133.  §-ban – a 129.  § (3) be kez dé sét ide nem 
ért ve –, to váb bá a 141.  § (5) be kez dé sé ben és a 143.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fi nan szí ro zá si rend sze -
rint elõ ször a 2008. évi költ ség ve tést kell össze ál lí ta ni, il -
let ve a 128.  § (2) be kez dés e) pont ja és (3) be kez dé sé nek
al kal ma zá sa 2008. ja nu ár 1-jé tõl kö te le zõ. A hall ga tói jut -
ta tá sok össze ge a fi nan szí ro zá si rend be ve ze té sé nek idõ -
sza ká ban nem le het ke ve sebb, mint a 2005. évi költ ség ve -
té si év ben ezen a jog cí men meg ál la pí tott összeg.”

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló

2006. évi LVII. tör vény módosítása

27.  § (1) 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 8.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez -
dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá -
mo zá sa (4) be kez dés re vál to zik:

„(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt össze fér he tet len sé gi
oko kat – az or szág gyû lé si kép vi se lõi meg bí za tás sal nem
ren del ke zõ ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár vo nat ko zá sá -
ban – a Ma gyar Nem ze ti Bank fel ügye lõ bi zott sá gá nak
tag ja i ra, az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Zárt kö -
rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság igaz ga tó sá gá nak tag ja i ra,
va la mint az Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zárt kö rû en
Mû kö dõ Rész vény tár sa ság igaz ga tó sá gá nak, il let ve fel -
ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja i ra nem kell al kal maz ni.”

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

„(5) A szak ál lam tit kár ju tal ma zá sá ra és tel je sít mény ér -
té ke lé sé re a köz tiszt vi se lõk re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell
al kal maz ni.”

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(9) be kez dés ben fog lal tak
ki vé te lé vel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az e tör vény 1.  §-ának (40) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 102.  §-ának (1) be kez dé se 2007. áp ri lis 1. nap ján lép
ha tály ba.

(3) Az Nkat. e tör vény 5.  § (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott 5.  § (6) be kez dé se e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ negy -
ven ötö dik na pon lép ha tály ba.

(4) Az e tör vény 14.  §-ának (1), (2), (3), (6) és (13) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott, 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.  §-ának zs) pont ja, 16.  § (1) be kez dé sé nek j), k) és
t) pont ja, 16.  §-ának (5) be kez dé se, 19.  §-ának (4) be kez -
dé se és 39.  §-a 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(5) Az e tör vény 15.  §-ának (2)–(6) be kez dé sé vel meg -
ál la pí tott, a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 29.  §-ának (4) be kez dé se,
29.  §-ának (9) be kez dé se, 46.  § (1) be kez dé sé nek a) pont -
ja, 48/A.  § (1) be kez dé se és 50.  § (1) be kez dé se 2007. áp ri -
lis 1-jén lép ha tály ba.

(6) Az e tör vény 33.  §-ával meg ál la pí tott az al kal mi
mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ról és az
 ahhoz kap cso ló dó köz ter hek egy sze rû sí tett be fi ze té sé rõl
 szóló 1997. évi LXXIV. tör vény ren del ke zé sei 2007. áp ri -
lis 1-jén lép nek ha tály ba.

(7) E tör vény 7.  §-ának (4) be kez dé sé vel meg ál la pí tott a 
köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 126.  §-a
2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(8) Az e tör vény 9.  §-a (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott a
kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1995.
évi LIII. tör vény 96/B.  §-a 2007. feb ru ár 15-én lép ha -
tályba.

2006/157. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12483



(9) E tör vény 31.  §-ának (8) be kez dé se 2006. de cem ber
30-án lép ha tály ba.

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

a) 8.  §-a, va la mint az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és az ah hoz kap cso ló dó egyes tör vényi
ren del ke zé sek mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi CV. tör vény
4.  §-a;

b) 42.  § (1)–(6) be kez dé se, va la mint az ál lam ház tar tás -
ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és az ah hoz kap cso -
ló dó egyes tör vényi ren del ke zé sek mó do sí tá sá ról  szóló
1995. évi CV. tör vény 41.  §-ának az Áht. 42.  § (1)–(6) be -
kez dé sét meg ál la pí tó szö veg ré sze, a köz be szer zé sek rõl
 szóló 2003. évi XXIX. tör vény 406.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont ja, a Ma gyar Köz tár sa ság 2003. évi költ ség ve té sé -
rõl  szóló 2002. évi LXII. tör vény 78.  § (8) be kez dé se;

c) 86.  § (10) be kez dé sé nek utol só mon da ta;

d) 102.  § (3) és (7) be kez dé se, va la mint a Ma gyar Köz -
tár sa ság 1998. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1997. évi
CXLVI. tör vény 76.  § (36) be kez dé sé nek az Áht. 102.  §
(3) és (7) be kez dé sét meg ál la pí tó szö veg ré sze;

e) 102/A.  §-a, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság 2000.
évi költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról  szóló 2001. évi
LXXV. tör vény 29.  § (12) be kez dé se, az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény, va la mint a Ma gyar
 Államkincstár Rész vény tár sa ság ra és az Ál lam ház tar tá si
Hi va tal ra vo nat ko zó egyéb tör vényi ren del ke zé sek mó do -
sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXXVII. tör vény 18.  §-a (2) be -
kez dé sé ben az „a 102/A.  §-ában” szö veg rész;

f) 109/A.  § (5) be kez dé se, va la mint a Ma gyar Köz tár sa -
ság 2003. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2002. évi LXII. tör -
vény 78.  § (21) be kez dé sé nek az Áht. 109/A.  § (5) be kez -
dé sét meg ál la pí tó szö veg ré sze, a Ma gyar 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 107.  §-a (1) be -
kez dé sé nek e) pont já ban az „és 109/A.  §-ának (5) be kez -
dé sé ben a „köz pon to sí tott” szö veg rész” szö veg rész;

g) 109/G.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az
„1991. évi XVIII.” szö veg rész;

h) 113.  §-a;

i) 124.  § (2) be kez dé sé nek cs) pont ja, va la mint a köz -
be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény 406.  §
(3) be kez dé se;

j) 124.  § (2) be kez dé sé nek q) pont ja;

k) 124.  § (2) be kez dé sé nek t) pont ja, va la mint a Ma gyar 
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
85.  § (31) be kez dé se;

l) 124.  § (6) be kez dé se, va la mint a köz be szer zé sek rõl
 szóló 2003. évi CXXIX. tör vény 406.  § (4) be kez dé se, a
mi nisz te rek fel adat- és ha tás kö ré nek vál to zá sá val össze -
füg gés ben szük sé ges tör vénymódosításokról  szóló 2004.
évi CXX. tör vény 37.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja

ha tá lyát vesz ti.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az AT 5.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont ja, va la mint a tár sa da lom biz to sí -
tás pénz ügyi alap ja i nak 1999. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
1998. évi XCI. tör vény 27.  §-ának az AT 5.  § (1) be kez dé -
sé nek a) pont ját meg ál la pí tó szö veg ré sze, a Ma gyar 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
131.  §-ában az „5.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja „és a ti -
zen har ma dik havi nyug díj,” szö veg résszel,” szö veg rész
ha tá lyát vesz ti.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Cct.
a) 1/A.  §-a, va la mint 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 mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi CXXXI. tör vény
2.  §-a, a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi költség -
vetésérõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény 83.  § (4) be -
kez dé se, a Ma gyar 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 87.  § (1) be kez dé se, a mi nisz te rek fel adat-
és ha tás kö ré nek vál to zá sá val össze füg gés ben szük sé ges
tör vénymódosításokról  szóló 2004. évi CXX. tör vény
37.  §-a (2) be kez dé se f) pont já nak fb) al pont ja;

b) 3.  § (8) be kez dé se, va la mint a he lyi ön kor mány za tok 
cím zett és cél tá mo ga tás sal fo lya mat ban lévõ egyes be ru -
há zá sa i nak be fe je zé se ér de ké ben szük sé ges tör -
vénymódosításokról  szóló 2000. évi CXXXI. tör vény
1.  §-a, a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény 83.  § (5) be kez -
dé se;

c) 9.  § (2)–(4) be kez dé se, va la mint 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 mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi 
CXXXI. tör vény 7.  §-ának a Cct. 9.  § (2) be kez dé sét meg -
ál la pí tó szö veg ré sze, a he lyi ön kor mány za tok 2006. évi új
cím zett tá mo ga tá sá ról, az egyes cím zett tá mo ga tás sal fo -
lya mat ban lévõ be ru há zá sok ere de ti dön té se i nek mó do sí -
tá sá ról, va la mint a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél -
támogatási rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény 
mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi XXIV. tör vény 6.  §-a;

d) 10.  § (7) be kez dé se, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság
2001. és 2002. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2000. évi
CXXXIII. tör vény 83.  § (14) be kez dé se;

e) 14.  § (10)–(12) be kez dé se, va la mint a he lyi ön kor -
mány za tok 2006. évi új cím zett tá mo ga tá sá ról, az egyes
cím zett tá mo ga tás sal fo lya mat ban lévõ be ru há zá sok ere -
de ti dön té se i nek mó do sí tá sá ról, va la mint 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 mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi 
XXIV. tör vény 10.  § (5) be kez dé se;

f) 19.  § (4) be kez dé se, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság
2001. és 2002. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2000. évi
CXXXIII. tör vény 83.  §-a (25) be kez dé sé nek a Cct. 19.  §
(4) be kez dé sét meg ál la pí tó ré sze, a Bu da pes ti Agg lo me rá -
ció Te rü let ren de zé si Ter vé rõl  szóló 2005. évi LXIV. tör -
vény 21.  § (10) be kez dé sé ben a „19.  § (4) be kez dé sé ben,”
szö veg rész;
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g) 21/E.  §-a, va la mint a mi nisz te rek fel adat- és ha -
táskörének vál to zá sá val össze füg gés ben szük sé ges  tör -
vénymódosításokról  szóló 2004. évi CXX. tör vény
34.  §-a

ha tá lyát vesz ti.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a bá nyá -
szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény 20/A.  §-a és azt
meg elõ zõ al cím, va la mint a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi
XLVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi
CXXXVIII. tör vény 4/A.  §-a ha tá lyát vesz ti.

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

a) 118.  § (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta, va la mint az
ok ta tást érin tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi CXLVIII. tör vény 39.  §-a;

b) 121.  § (1) be kez dé sé nek 29/b) al pont ja, va la mint a
köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2003. évi LXI. tör vény 78.  § (3) be kez dé sé nek
a Kt. 121.  § (1) be kez dé sé nek 29/b) al pont ját meg ál la pí tó
szö veg ré sze;

c) 1. szá mú mel lék let Má so dik rész „A
KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍ -
TÁ SÁNAK ELVEI” cí met kö ve tõ, „A nor ma tív hoz zá já -
ru lás meg ha tá ro zá sa kor figye lembe ve he tõ gyer mek-, ta -
nu lói lét szám meg ál la pí tá sa” al cí met meg elõ zõ 1–4. pont -
ja, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság 2000. évi költ ség ve té -
sé rõl  szóló 1999. évi CXXV. tör vény 69.  §-ának
(6)–(7) be kez dé se, a Ma gyar Köz tár sa ság 2003. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2002. évi LXII. tör vény 83.  §
(6)–(7) be kez dé se, az ok ta tást érin tõ egyes tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXLVIII. tör vény 58.  § (7) be -
kez dé sé nek b) pont já ban az „a Kt. 1. szá mú mel lék let Má -
so dik rész A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI fõ cí mén be lül az
1. pont a) al pont har ma dik gon do lat je lé ben ta lál ha tó
 ( – tan esz köz-fej lesz tést.), va la mint 2. pont a) al pont he te -
dik gon do lat je lé ben ta lál ha tó (– az óvo dai el lá tás, az ál ta -
lá nos is ko lai ok ta tás meg szer ve zé sét, azo kon a te le pü lé se -
ken, ame lye ken a la kos ság szá ma a költ ség ve té si évet
meg elõ zõ év ja nu ár 1-jén nem ha lad ta meg a 3500 fõt,)
szö veg rész,” szö veg rész

ha tá lyát vesz ti.

(6) 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 91.  § (1) be -
kez dé sé nek b) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(7) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egész -
ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 156/D.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont ja, va la mint a Ma gyar Köz tár sa -
ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör -
vény 96.  §-a ha tá lyát vesz ti.

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

a) 55.  § r) pont ja, va la mint a föld gáz el lá tás ról  szóló
2003. évi XLII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi

LXIII. tör vény 26.  §-a (3) be kez dé sé nek a GET 55.  §
r) pont ját meg ál la pí tó szö veg ré sze,

b) 56.  § (2) be kez dé sé nek l) pont ja

ha tá lyát vesz ti.

(9) 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 38.  § (3) be kez dé se,
 valamint a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi XLV. tör vény 20.  §-a ha tá lyát
vesz ti.

(10) 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 és egyes
kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi
LXV. tör vény 13.  § (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(11) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a mi nisz -
te rek fel adat- és ha tás kö ré nek vál to zá sá val össze füg gés -
ben szük sé ges tör vénymódosításokról  szóló 2004. évi
CXX. tör vény 37.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban az
„Áht.” szö veg rész he lyé be az „ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény” szö veg lép.

(12) A Kt. 52.  § (6) be kez dé sé nek b) pont ja, va la mint a
köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 1996. évi LXII. tör vény 38.  §-a (3) be kez dé sé -
nek a Kt. 52.  § (5) be kez dé sé nek b) pont ját meg ál la pí tó
szö veg ré sze, 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.  §-a
(4) be kez dé se c) pont já nak ki len ce dik fran cia be kez dé se
2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

30.  § (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 22/A.  §-ának (10) be kez dé sé ben fog lal ta -
kat 2007-ben az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé get 2007. ok tó ber
1-je és 2007. no vem ber 1-je kö zött kell tel je sí te ni.

(2) Az e tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott Áht. 109/A.  §
(3)–(4) be kez dé sé ben fog lal ta kat a 2007. már ci us 1. után
meg kö tött szer zõ dé sek bõl szár ma zó be vé te lek te kin te té -
ben kell elõ ször al kal maz ni.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel a föld hasz ná ló tu laj do -
ná ba ke rül a Ptk. 150–154.  §-ai alap ján in gye nes és ha tár -
idõ nél kü li hasz ná lat ba, va la mint a 155/1951. (VIII. 14.)
MT ren de let alap ján in gye nes örök hasz ná lat ba adott in gat -
lan. A föld hasz ná ló tu laj do ná ba ke rü lõ in gat lan tu laj don -
jo gát a föld hasz ná ló ké rel mé re kell az in gat lan-nyil ván tar -
tás ba be je gyez ni.

(4) A tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló 2001. évi XXXVII.
tör vény 8.  §-a (4) be kez dé sé nek mó do su lá sa nem érin ti a
2006/2007. tan év re meg ál la pí tott is ko lai tan könyv ren de -
lést, a ta nu lók ré szé re a tan könyv el lá tás hoz biz to sí tott nor -
ma tív és más ked vez mé nye ket. A ta nu ló ré szé re köl csön -
zés út ján biz to sí tott tan könyv az ere de ti köl csön zé si ide ig
a ta nu ló nál ma rad hat. A ta nu ló ré szé re a köl csön zött tan -
könyv ér té ke sít he tõ.
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(5) Az Áht. 33–33/A., va la mint 33/D.  §-ait az e tör vény
hatályba lépése után vál lalt ál la mi ke zes sé gek re, ál la mi ga -
ran ci ák ra és vi szont ga ran ci ák ra kell al kal maz ni.

(6) Az e tör vény hatályba lépése elõtt az MFB Rt.-vel
kö tött ár fo lyam-ga ran cia meg ál la po dá son – a meg kö tött
meg ál la po dás tar tal má nak vál to zat la nul ha gyá sa mel lett –
ár fo lyam fe de ze ti meg ál la po dást kell ér te ni.

(7) E tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott Áht. 12/C.  §-ának
ren del ke zé se it a § hatályba lépése elõtt vál lalt olyan kö te -
le zett ség vál la lá sok ese té ben, me lyek bõl 2007. év ben,
vagy az azt kö ve tõ évek ben fi ze té si kö te le zett ség ke let ke -
zik, leg ké sõbb 2007. ja nu ár 31-ig kell tel je sí te ni.

(8) E tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott Áht. 12/B.  §-ának
ren del ke zé sei nem al kal ma zan dó ak azon köz be szer zé sek
ese té ben, ahol a 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos 12/A.  §
(5) be kez dé se alap ján a köz pon ti vagy tár sa da lom biz to sí -
tá si költ ség ve té si szerv, il let ve az ál lam ne vé ben el já ró
szerv (sze mély) a köz be szer zé si el já rás hoz a Kor mány elõ -
ze tes en ge dé lyét meg kap ta.

(9) A Tbj. e tör vénnyel meg ál la pí tott ren del ke zé se it – a
(10) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a ha tály ba lé pést
kö ve tõ idõ szak ra ki fi ze tett (jut ta tott, el szá molt) jö ve del -
mek re kell al kal maz ni.

(10) A Tbj. – e tör vény 14.  §-ának (4), (6), (9) és (12) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott – 18.  § (1) be kez dé sé nek a) pont -
ját, 19.  §-ának (2) be kez dé sét, 25.  §-át, 36. és 37.  §-át a
2007. áp ri lis 1-jét kö ve tõ idõ szak ra ki fi ze tett (jut ta tott, el -
szá molt) jö ve del mek re kell al kal maz ni. A sa ját jogú nyug -
dí jas fog lal koz ta tott, a ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó
egyé ni és tár sas vál lal ko zó a 2007. ja nu ár 1-je és 2007.
már ci us 31-e kö zöt ti idõ szak ra is vá laszt hat ja a nyug díj já -
ru lék fi ze té sét. E vá lasz tá sá ról a biz to sí tott és a ki egé szí tõ
te vé keny sé get foly ta tó tár sas vál lal ko zó 2007. ja nu ár
31-éig nyi lat ko zik a fog lal koz ta tó nak, il le tõ leg a tár sas
vál lal ko zás nak.

(11) Az e tör vény 15.  §-ának (4) és (6) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott, a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 46.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont ját a ha tály ba lé pést köve tõen be kö vet ke zett ke re sõ -
kép te len ség ese tén, az 50.  § (1) be kez dé sét pe dig a ha tály -
ba lé pést köve tõen in dult ügyek ben kell al kal maz ni.

(12) E tör vény 10.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé vel meg ál -
la pí tott, a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény 
9.  §-a (1) be kez dé sé nek és a 9.  § (2) be kez dé se d)–e)) pont -
já nak ren del ke zé se it a tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen
meg kö tött új, a ví zi köz mû vek mû köd te té sé re irá nyu ló
szer zõ dé sek vo nat ko zá sá ban kell al kal maz ni. E tör vény
hatályba lépése elõtt a ví zi köz mû vek mû köd te té sé re ala pí -
tott költ ség ve té si, il le tõ leg ön kor mány za ti in téz mény to -
vább mû köd het, új in téz mény azon ban nem ala pít ha tó.”

(13) E tör vény 10.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé vel meg ál -
la pí tott, a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény 
9.  §-a (1) be kez dé sé nek és a 9.  § (2) be kez dé se d)–e) pont -

já nak al kal ma zá sá ban új szer zõ dés nek mi nõ sül a ha tá ro -
zott idõ re meg kö tött, a ví zi köz mû vek mû köd te té sé re irá -
nyu ló szer zõ dés le jár tát kö ve tõ újabb szer zõ dés kö tés,
vagy az an nak idõ tar ta má ra vo nat ko zó szer zõ dés mó do sí -
tás is.

(14) A köz pon ti költ ség ve tés a 2007. ja nu ár 1. nap já tól a 
kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék 100 szá za lé ká nak,
2008. ja nu ár 1. nap já tól a kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru -
lék 75 szá za lé ká nak, 2009. ja nu ár 1. nap já tól a kor ked vez -
mény-biz to sí tá si já ru lék 50 szá za lé ká nak, 2010. ja nu ár 1.
nap já tól 2010. de cem ber 31. nap já ig a kor ked vez -
mény-biz to sí tá si já ru lék 25 szá za lé ká nak a Nyug díj biz to -
sí tá si Alap ré szé re tör té nõ meg fi ze té sét át vál lal ja. A köz -
pon ti költ ség ve tés ál tal át vál lalt kor ked vez mény-biz to sí -
tá si já ru lék nak a Nyug díj biz to sí tá si Alap ré szé re át adan dó
össze gét az éves költ ség ve té si tör vény ha tá roz za meg. A
kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék össze gé re vo nat ko zó
össze sí tett ada tot az ál la mi adó ha tó ság kor mány ren de let -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint át ad ja a kincs tár nak.

(15) E tör vény 1.  §-ának (25) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 64/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zést
elõ ször a 2007. évi nor ma tív hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá -
sok igény lé sé tõl kez dõ dõ en kell al kal maz ni.

(16) Az e tör vény 36.  §-ával meg ál la pí tott a he lyi ön kor -
mány za tok 2006. évi új cím zett tá mo ga tá sá ról, az egyes
cím zett tá mo ga tás sal fo lya mat ban lévõ be ru há zá sok ere -
de ti dön té se i nek mó do sí tá sá ról, va la mint 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 mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi 
XXIV. tör vény 1. szá mú mel lék let ren del ke zé se i nek igé -
nyelt tá mo ga tá si több let for rá sát a he lyi ön kor mány za tok
ré szé re jó vá ha gyott cím zett, il let ve cél tá mo ga tá sok 2007.
jú ni us 30-áig le mon dás sal, vissza fi ze tés sel és el vo nás sal
fel sza ba du ló elõ irány za tá ból kell biz to sí ta ni.

31.  § (1) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg az
Áht. 13/A.  §-a (4) be kez dé sé ben a „18/C.  § (12) és (14) be -
kez dé sé ben fel so rolt szer vek” szö veg rész he lyé be a
„18/C.  § (12) és (13) be kez dé sé ben fel so rolt szer vek” szö -
veg rész lép.

(2) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg az Áht.
24.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „(4)–5) be kez dés ben” szö -
veg rész he lyé be a „(3)–(5) be kez dés ben” szö veg rész lép.

(3) E tör vény hatályba lépésével 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 91.  §-a (1) be -
kez dé sé nek c) pont já ban az „a Szak szer ve ze ti és Mun ka -
he lyi Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te, a nép fõ is ko lai
moz gal mak és más, or szá gos, il let ve re gi o ná lis köz mû ve -
lõ dé si tár sa dal mi szer ve ze tek” szö veg rész he lyé be a „Te -
rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te és a nép fõ is ko -
lai moz gal mak” szö veg rész lép.
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(4) 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 129.  § (3) be -
kez dé sé nek a) pont já ban a „nul la egész nyolc ti zed sze re se” 
szö veg rész he lyé be „nul la egész het ven há rom szá zad szo -
ro sa” szö veg rész, b) pont já ban a „nul la egész nyolc ti zed -
sze re se” szö veg rész he lyé be „nul la egész het ven há rom -
szá zad szo ro sa” szö veg rész, c) pont já ban a „nul la egész
négy ti zed sze re se” szö veg rész he lyé be a „nul la egész har -
min chat szá zads zo ro sa” szö veg rész, d) pont já ban a „hét
egész öt ti zed szer ese” szö veg rész he lyé be „hat egész
nyolc van ki lenc szá zad sz oro sa” szö veg rész, e) pont já ban a
„nul la egész nyolc szá zad szo ro sa” szö veg rész he lyé be a
„nul la egész hét szá zad szo ro sa” szö veg rész, f) pont já ban a
„két egész há rom ti zed sze re se” szö veg rész he lyé be a „két
egész ti ze negy szá zad szo ro sa” szö veg rész lép.

(5) 2007. áp ri lis 1-jén az Ebtv. 29.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja ha tá lyát vesz ti, va la mint az Ebtv. 29.  § (3) be kez -
dé sé ben a „TAJ-szám mal” szö veg rész he lyé be a „Tár sa da -
lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jel lel (a továb biak ban: TAJ
szám)” szö veg lép.

(6) 2007. áp ri lis 1-jén a Tbj. 4.  § f) pont ja 3. al pont já ban
a „ , va la mint a fog lal koz ta tott 25.  § sze rin ti nyug díj já ru lék 
(tag díj) fi ze tés aló li men tes sé gét” szö veg rész, 4.  § s) és
x) pont ja 26.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já ban a „ , va la -
mint a haj lék ta la nok”, 26.  § (5) be kez dé sé nek utol só mon -
da ta szö veg rész ha tá lyát vesz ti, va la mint a Tbj. 16.  §
(1) be kez dé sé nek l) pont já ban a „kis ko rú ma gyar ál lam -
pol gár” szö veg rész he lyé be a „kis ko rú sze mély” szö veg -
rész, 16.  § (3) be kez dé sé ben az „a)–i)” szö veg rész he lyé be 
az „a)–k)” szö veg rész, 26.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já -
ban az „n) és o) pont já ban” szö veg rész he lyé be az „n), o),
s)–t) pont já ban” szö veg rész, 29/A.  § (2) be kez dé sé ben a
„29.  § (4) és (5) be kez dé sé nek” szö veg rész he lyé be a
„29.  § (4)–(5) és (8) be kez dé sé nek” szö veg rész lép.”

(7) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg 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 4/A.  § (4) be kez dé sé ben a „2006. évi”
szö veg rész he lyé be a „2007. évi” szö veg rész lép.

(8) A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai 2000. évi
költ ség ve té sé nek vé ge haj tá sá ról  szóló 2001. évi
LXXXIV. tör vény 14.  § a) pont já ban a „2006. de cem ber
31-ig” szö veg rész he lyé be a „2007. de cem ber 31-ig” szö -
veg rész lép.

(9) 2008. ja nu ár 1-jén a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 129.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban a
„nul la egész het ven há rom szá zad szo ro sa” szö veg rész he -
lyé be „nul la egész nyolc ti zed sze re se” szö veg rész, b) pont -
já ban a „nul la egész het ven há rom szá zad szo ro sa” szö veg -
rész he lyé be a „nul la egész nyolc ti zed sze re se szö veg rész,
c) pont já ban a „nul la egész har min chat szá zads zo ro sa”

szö veg rész he lyé be a „nul la egész négy ti zed sze re se” szö -
veg rész, d) pont já ban a „hat egész nyolc van ki lenc szá zad -
sz oro sa” szö veg rész he lyé be a „hét egész öt ti zed szer ese”
szö veg rész, e) pont já ban a „nul la egész hét szá zad szo ro sa”
szö veg rész he lyé be a „nul la egész nyolc szá zad szo ro sa”
szö veg rész, f) pont já ban a „két egész ti ze negy szá zad szo -
ro sa” szö veg rész he lyé be a „két egész há rom ti zed sze re se”
szö veg rész lép.

(10) 2007. áp ri lis 1-jén az egy sze rû sí tett vál lal ko zói
adó ról  szóló 2002. évi XLIII. tör vény 22.  §-a (8) be kez dé -
sé nek utol só mon da tá ban „az egész ség ügyi szol gál ta tá si
já ru lé kot” szö veg rész he lyé be „az egész ség ügyi szol gál ta -
tá si já ru lé kot és a nyug díj já ru lé kot” szö veg rész lép.

32.  § A me gyei egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ál tal a
229/2001. (XII. 5.) Korm. ren de let alap ján az alap el lá tá si
vál lal ko zá sok tá mo ga tá sá ra kö tött „Szer zõ dés-ki egé szí té -
sek” alap- és ki egé szí tõ tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá ra vo nat -
ko zó ré szei 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szûn nek, így
et tõl az idõ pont tól alap- és ki egé szí tõ tá mo ga tás nem fo -
lyó sít ha tó. A „Szer zõ dés-ki egé szí té sek” hi tel in té ze ti köl -
csön tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra vo nat ko zó ré szei az ezek
alap ját ké pe zõ hi tel szer zõ dé sek fu tam ide jé nek vé gé ig ha -
tály ban ma rad nak, a fu tam idõ le jár ta után hi tel tá mo ga tás
nem fo lyó sít ha tó.

33.  § (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 – mó do sí tott – 1997. évi
LXXIV. tör vény (a továb biak ban: AMtv.) 3.  §-a (2) be -
kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mun kál ta tó az al kal mi fog lal koz ta tás ese tén a mel -
lék let má so dik osz lo pá ban meg ha tá ro zott ér té kû köz te her -
jeggyel tel je sít he ti]

„a) a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény (a továb biak ban: Tbj.)
19.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nyug díj biz to sí tá si
já ru lék, pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lék,”
[be fi ze té si, il let ve le vo ná si kö te le zett sé gét.]

(2) Az AMtv. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz te her jegy for gal ma zó ja a köz te her jegy el len -
ér té ké nek for gal ma zá si költ ség gel csök ken tett ré szét – kü -
lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint – át utal ja kincs tár ál tal
ve ze tett KESZ-re. A kincs tár ezen összeg bõl 76%-ot a
Nyug díj biz to sí tá si Alap nak, 13%-ot az Egész ség biz to sí tá -
si Alap nak, 11%-ot a Mun ka erõ pi a ci Alap nak utal át.”

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

„(4) Az al kal mi mun ka vál la ló szol gá la ti idõ re, va la mint 
az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok kö zül bal ese ti egész -
ség ügyi szol gál ta tás ra és bal ese ti táp pénz re jo go sult. Men -
te sül a mun ka vál la ló a Tbj. 19.  § (3) be kez dé sé ben meg ha -
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tá ro zott egész ség biz to sí tá si já ru lék fi ze té si kö te le zett ség
alól.”

(4) Az AMtv. mel lék le te he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„Melléklet
az 1997. évi LXXIV. tör vényhez

Az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíj,
a közteherjegy és az ellátási alap sávjai

Ha a ki fi ze tett mun ka díj
(Ft/nap)

A köz te her jegy
ér té ke

(Ft/nap)

Az el lá tá si alap
(Ft/nap)

1. 1800–2399   400 2700

2. 2400–2999   700 3600

3. 3000–3599   900 4500

4. 3600–4600 1100 5400

34.  § (1) 2007. és 2008. évek ben az Or szág gyû lés nem
nyújt cím zett tá mo ga tást új in du ló be ru há zá sok hoz.

(2) Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy a cím zett
tá mo ga tá si cé lok nak meg fe le lõ ön kor mány za ti fej lesz té si
el kép ze lé sek nek az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv
Ope ra tív Prog ram ja i ban mi nél tel je sebb kör ben tör té nõ
sze re pel te té sét se gít se elõ.”

35.  § (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó 1ó 1992. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 11/A.  §-a a kö vet -
ke zõ (12) be kez dés sel egé szül ki:

„(12) A ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ po li ti kai ta -
nács adó ra, po li ti kai fõ ta nács ad óra e tör vény 34.  §-át és
49/O.  §-át al kal maz ni kell.”

(2) A Ktv. 34.  §-a a kö vet ke zõ (8)–(13) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(8) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter nyil -
ván tar tást ve zet a (11) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat tar -
ta lom mal a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek köz tiszt vi se -
lõ i nek tel je sít mény ér té ke lé sé vel kap cso la tos ada ta i ról.

(9) A nyil ván tar tás cél ja a tel je sít mény ér té ke lés sel kap -
cso la tos jo gok gya kor lá sá nak és kö te le zett sé gek tel je sí té -
sé nek el len õr zé sé hez szük sé ges ada tok ke ze lé sé nek biz to -
sí tá sa az el len õr zés re jo go sult szá má ra.

(10) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a tel je -
sít mény ér té ke lés sel kap cso la tos adat ke ze lõi fel ada ta it a
kor mány za ti sze mély ügyi igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó
szerv út ján lát ja el.

(11) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv a Mi nisz ter el nö ki 
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ré szé re elekt ro ni kus úton ada tot
szol gál tat

a) a köz titszt vi se lõ ne vé rõl, szü le té si he lyé rõl, ide jé rõl, 
any ja ne vé rõl,

b) a szer ve ze ti egy sé gé rõl, be so ro lá sá ról, ve ze tõi meg -
bi zá sá ról,

c) a ré szé re meg ál la pí tott teljesítménykövetelmé -
nyekrõl,

d) a köz tiszt vi se lõ tel je sít mé nyé nek ér té ke lé sé rõl,
e) a köz tiszt vi se lõ tel je sít mé nyé nek ér té ke lé sé vel

össze füg gõ ve ze tõi in téz ke dé sek rõl.
(12) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a

(11) be kez dés alap ján ré szé re szol gál ta tott ada to kat az
adat szol gál ta tás nap tá ri évét kö ve tõ ötö dik év utol só nap -
já ig ke zel he ti.

(13) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let -
ben ál la pít sa meg a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek nél,
azok te rü le ti és he lyi szer ve i nél fog lal koz ta tott köz tiszt vi -
se lõk tel je sít mény ér té ke lé sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat és a tel je sít mény ér té ke lés sel össze füg gõ adat ke ze -
lés re és adat szol gál ta tás ra vo nat ko zó rész le tes el já rá si sza -
bá lyo kat.”

(3) A Ktv. a kö vet ke zõ 49/O.  §-sal egé szül ki:
„49/O.  § (1) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv a köz pon -

ti ál lam igaz ga tá si szer vek köz tiszt vi se lõ i nek ju tal ma zá sá -
ról a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ré szé re
elekt ro ni kus úton ada tot szol gál tat.

(2) Az adat szol gál ta tás ki ter jed:
a) a köz tiszt vi se lõ ne vé re, szü le té si he lyé re, ide jé re,

any ja ne vé re,
b) szer ve ze ti egy sé gé re, be so ro lá sá ra, ve ze tõi meg bí -

zá sá ra,
c) a ki fi ze tés idõ pont já ra,
d) az il let mé nyé re,
e) a ju tal má ra,
f) a tar tós tá vol lé té re,
g) a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak ke let ke zé sé re, meg -

szû né sé re és át he lye zé sé re,
h) mun kál ta tó já nak, szer ve ze ti egy sé gé nek ju ta lom ke -

re té re.
(3) A nyil ván tar tás cél ja a ju tal ma zás sal kap cso la tos jo -

gok gya kor lá sá nak és kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek el len -
õr zé sé hez szük sé ges ada tok ke ze lé sé nek biz to sí tá sa az el -
len õr zés re jo go sult szá má ra.

(4) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter az
(1) be kez dés alap ján ré szé re szol gál ta tott ada to kat az adat -
szol gál ta tás nap tá ri évét kö ve tõ ötö dik év utol só nap já ig
ke zel he ti.

(5) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a ju tal -
ma zás sal kap cso la tos adat ke ze lõi fel ada ta it a kor mány za ti
sze mély ügyi igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szerv út ján lát -
ja el.

(6) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let -
ben ál la pít sa meg a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek nél,
azok te rü le ti és he lyi szer ve i nél fog lal koz ta tott köz tiszt vi -
se lõk ju tal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat és a
ju tal ma zás sal össze füg gõ adat ke ze lés re és adat szol gál ta -
tás ra vo nat ko zó rész le tes el já rá si sza bá lyo kat.”
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A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett
támogatásáról, az egyes címzett támogatással

folyamatban lévõ beruházások eredeti döntéseinek
módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett

és céltámogatási rendszerérõl  szóló
1992. évi LXXXIX. tör vény módosításáról  szóló

2006. évi XXIV. tör vény módosítása

36.  § A he lyi ön kor mány za tok 2006. évi új cím zett tá -
mo ga tá sá ról, az egyes cím zett tá mo ga tás sal fo lya mat ban
lévõ be ru há zá sok ere de ti dön té se i nek mó do sí tá sá ról, va la -
mint 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 mó do sí tá -
sá ról  szóló 2006. évi XXIV. tör vény 1. szá mú mel lék let

a) ,,Egész ség ügy” fe je zet 11. sor ban Sza bolcs-Szat -
már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat „Be ru há zás össz költ sé -
ge” 780 000 ezer fo rint ról 946 667 ezer fo rint ra, „Eb bõl sa -
ját for rás” 78 000 ezer fo rint ról 94 667 ezer fo rint ra,
„ Ebbõl igé nyelt tá mo ga tás” 702 000 ezer fo rint ról 852 000 
ezer fo rint ra, „Az igé nyelt tá mo ga tás üte me zé se” 2007.
évi üte me 336 000 ezer fo rint ról 486 000 ezer fo rint ra,

b) ,,Egész ség ügy” fe je zet „Össze sen” sor ban „Be ru há -
zás össz költ sé ge” 11 946 418 ezer fo rint ról 12 113 085
ezer fo rint ra, „Eb bõl sa ját for rás” 1 713 260 ezer fo rint ról
1 729 927 ezer fo rint ra, „Eb bõl igé nyelt tá mo ga tás”
10 233 158 ezer fo rint ról 10 383 158 ezer fo rint ra, „Az igé -
nyelt tá mo ga tás üte me zé se” 2007. évi üte me 4 862 000
ezer fo rint ról 5 012 000 ezer fo rint ra,

c) ,,Mind össze sen” sor ban „Be ru há zás össz költ sé ge”
64 271 471 ezer fo rint ról 64 438 138 ezer fo rint ra, „Eb bõl
igé nyelt sa ját for rás” 14 101 706 ezer fo rint ról 14 118 373
ezer fo rint ra, „Eb bõl igé nyelt tá mo ga tás” 50 169 765 ezer
fo rint ról 50 319 765 ezer fo rint ra, „Az igé nyelt tá mo ga tás
üte me zé se” 2007. évi üte me 24 109 753 ezer fo rint ról
24 259 753 ezer fo rint ra
vál to zik.

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

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
259/2006. (XII. 19.) Korm.

rendelete

a Program utakról  szóló 
317/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

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 18.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti 
a Prog ram utak ról  szóló 317/2005. (XII. 25.) Korm. ren de -
let mel lék le té ben sze rep lõ „M6 Szek szárd–Bóly” szö -
vegrész.

2.  §

Ez a ren de let 2006. de cem ber 31-én lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A honvédelmi miniszter
28/2006. (XII. 19.) HM

rendelete

a katonák illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól, valamint a közalkalmazottak

jutalmazásáról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet
módosításáról

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
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  §-a (2) be kez dés e) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a ka to nák il let mé nyé rõl és il -
let mény jel le gû jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak
ju tal ma zá sá ról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren de le tet
(a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az R. 74.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„74.  § Az állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) be so -

ro lá si (il let mény meg ál la pí tá si) jog kö re a kö vet ke zõ:
a) hon vé del mi mi nisz te ri so rol ja be a köz vet len irá nyí -

tá sa alá tar to zó HM szer vek tel jes ál lo má nyát, va la mint – a 
HM Hon véd Ve zér kar ki vé te lé vel – a HM szer vek, a HM
szer ve ze tek, a köz vet len irá nyí tá sa és a fenn tar tói irá nyí tá -
sa alá tar to zó szer ve ze te, a HM ál lam tit kár ál tal fel ügyelt
szer ve zet pa rancs no ka it (ve ze tõ it), to váb bá a HM HVKF-t 
és he lyet te se it;
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b) a HM ál lam tit kár, a HM szak ál lam tit ká rok és a HM
ka bi net fõ nök ál la pít ják meg – a pa rancs no kok (ve ze tõk)
ki vé te lé vel – az irá nyí tá suk alá tar to zó HM szer vek tel jes
ál lo má nyá nak il let mé nyét;

c) a HM HVKF so rol ja be – a he lyet te sei ki vé te lé vel – a 
HM Hon véd Ve zér kar tel jes ál lo má nyát, a köz vet len alá -
ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek pa rancs no ka it (veze -
tõit), to váb bá a NA TO-be osz tást be töl tõ ket;

d) az a)–c) pon tok ba nem tar to zó, ön ál ló ál lo mány táb -
lá val (mun ka kö ri jegy zék kel) ren del ke zõ szer ve ze tek pa -
rancs no ka i nak (ve ze tõ i nek) be so ro lá si jog kö re a ka to nai
szer ve zet tel jes ál lo má nyá ra, köz tük a he lyet te se ik re is, to -
váb bá a ne kik köz vet le nül alá ren delt ka to nai szer ve ze tek
pa rancs no ka i ra (ve ze tõ i re) ter jed ki;

e) más ka to nai szer ve ze ti egy ség hez szol gá lat tel je sí -
tés re vagy ha zai, il let ve kül föl di ta nul má nyok foly ta tá sá ra
ve zé nyel tek be so ro lá sá ra a ve zény lé si hely állományille -
té kes pa rancs no ka (ve ze tõ je) jo go sult;

f) a Hjt. 48.  § (1) be kez dés b), e), f), j), k) pont jai alá tar -
to zók il let mény be so ro lá sa a mun kál ta tói jog kört gya kor ló
elöl já rót il le ti meg, a c), g) és h) pont ja i ban sze rep lõ hi va -
tá sos ka to nák ese té ben pe dig a HM köz pon ti sze mély ügyi
szer vé nek pa rancs no ka (ve ze tõ je) az il let mény be so ro lás ra 
jo go sult elöl já ró.”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek a)–b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[KIMUTATÁS az il let mény ki egé szí tés, csa pat szol gá la ti
ki egé szí tés mér té ké rõl]

„a) A be osz tá si il let mény 50%-ának meg fe le lõ össze gû
il let mény ki egé szí tés re jo go sult

 1. a Hon vé del mi Mi nisz té ri um,
 2. a HM Vé del mi Hi va tal,
 3. a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal,
 4. a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal,
 5. a HM Tech no ló gi ai Hi va tal,
 6. a HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal,
 7. a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal,
 8. a Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal,
 9. a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal,
10. a HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal,
11. a HM Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal Elõ ké szí tõ

Törzs,
12. az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal,
13. az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal
fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû ál lo má nya.
b) A be osz tá si il let mény 35%-ának meg fe le lõ össze gû

il let mény ki egé szí tés re jo go sult
1. a HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um,
2. a HM Tá bo ri Lel kész Szol gá lat,
3. a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem,
4. a te rü le ti pénz ügyi és szám vi te li igaz ga tó sá gok és a

HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó Igazga -
tóság,

5. az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság,

 6. az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság,

 7. az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó
Pa rancs nok ság,

 8. az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság,

 9. az MH Mû ve let Irá nyí tó Köz pont,

10. az MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se lõ Hi va tal,

11. a Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let,

12. az MH Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se let,

13. a NATO be osz tás ban szol gá la tot tel je sí tõk cso port -
já nak

fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû ál lo má nya.”

3.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „D) Spe ci á lis elõ me ne -
te li rend alá tar to zó mun ka kö rök, be osz tá sok” cí met kö ve -
tõ táb lá zat „HM, HM szer ve ze tek, KFGH” meg ne ve zé sû
osz lop ban a

a) a „16%” sor a „ve ze tõ pénz ügyi re fe rens (dd.
 szintû)”

b) a „14%” sor a „ve ze tõ pénz ügyi re fe rens (e., ÖÁZ)”

be osz tá si meg ne ve zés sel egé szül ki.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy a fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû ál lo -
mány a 2.  §-ban meg ha tá ro zott il let mény ki egé szí tés re
2006. au gusz tus 1-jé tõl, a ve ze tõ pénz ügyi re fe rens pe dig
a 3.  §-ban meg ha tá ro zott ve ze tõi pót lék ra 2006. ja nu ár
1-jé tõl jo go sult.

(2) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R. 98.  §
(2) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta és 99.  § (3) be kez dé -
sé ben az „(ál lam tit ká rok, HM HVKF, he lyet tes ál lam tit ká -
rok stb.)” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(3) 2007. ja nu ár 1-jén az R. 1. szá mú mel lék le te

– a) pont já nak 4. pont ja he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi
és Pénz ügyi Ügy nök ség” szö veg rész, az 5. pont ja he lyé be
a „HM EBESZ Ka to nai Kép vi se let” szö veg rész, a 6. pont -
já nak he lyé be a „HM NATO Kép vi se let” szö veg rész, a
7. pont já nak he lyé be a „HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség”
szö veg rész, a 11. pont já nak he lyé be a „HM Fej lesz té si és
Lo gisz ti kai Ügy nök ség” szö veg rész lép, a 8. és 10. pont ja
pe dig ha tá lyát vesz ti;

– b) pont já nak 5. pont ja he lyé be az „MH Össz ha de rõ -
ne mi Pa rancs nok ság” szö veg rész, 8. pont já nak he lyé be az
„MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ Törzs”,
9. pont já nak he lyé be az „MH Mû ve le ti Köz pont” szö veg -
rész lép, a 4., 6. és 7. pont ja pe dig ha tá lyát vesz ti.

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

12490 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/157. szám



A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
13/2006. (XII. 19.) MeHVM

rendelete

a 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés
és EU-nagyberuházások elõkészítése fejezeti kezelésû

elõirányzat felhasználásának szabályairól  szóló
29/2005. (VIII. 22.) TNM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
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
rendelem el:

1.  §

A 2007 utá ni EU-tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó ter ve zés
és EU-nagy be ru há zá sok elõ ké szí té se fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 29/2005.
(VIII. 22.) TNM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.  § E ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl

 szóló 2004. évi CXXXV. tör vény 1. szá mú mel lék le té nek
XIX. EU In teg rá ció fe je ze té ben a 3. cím, 17. al cím alatt
sze rep lõ, 2007 utá ni EU-tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó ter -
ve zés és EU-nagy be ru há zá sok elõ ké szí té se meg ne ve zé sû
ki adá si elõ irány zat ra, to váb bá az 50.  § (17) be kez dés sze -
rin ti fel ha tal ma zás alap ján az Eu ró pai Unió költ ség ve té sé -
bõl 2007-tõl tá mo ga tan dó egye di pro jek tek elõ ké szí té sé re
vállalható, legkorábban 2006-ban esedékes fizetési
kötelezettségekre, valamint

b) a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény 1. szá mú mel lék le té nek
XIX. EU In teg rá ció fe je ze té ben a 2. cím, 12. al cím alatt
sze rep lõ 2007-tõl in du ló EU-nagy be ru há zá sok és komp -
lex fej lesz té sek elõ ké szí té se meg ne ve zé sû ki adá si elõ -
irány zat ra, to váb bá az 50.  §-ának (11) be kez dé se sze rin ti
fel ha tal ma zás alap ján az Eu ró pai Unió költ ség ve té sé bõl
2007-tõl tá mo ga tan dó egye di pro jek tek és komp lex fej -
lesz té sek elõ ké szí té sé re vállalható, legkorábban 2007-ben
esedékes fizetési kötelezettségekre.”

2.  §

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

[A 2007 utá ni EU-tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó ter ve zés 
és EU-nagy be ru há zá sok elõ ké szí té se ki adá si elõ irány zat
rendeltetése:]

„a) az Eu ró pa Terv, ben ne az Or szá gos Fej lesz tés po li ti -
kai Kon cep ció, az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv
(Nem ze ti Stra té gi ai Re fe ren cia Ke ret és az ope ra tív prog -
ra mok), va la mint a komp lex prog ra mok ter ve zé si felada -
tainak tá mo ga tá sa (a továb biak ban: tervezési támogatás);”

3.  §

Az R. 4.  §-ának a), c) és e) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„a) komp lex prog ram: a 2007–2013-as fej lesz té si idõ -

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

„c) tá mo ga tó: az EU In teg rá ció költ ség ve té si fe je ze tet
fel ügye lõ mi nisz ter, il let ve meg bí zá sá ból a fel ügye le te alá
tar to zó Nem ze ti Fejlesztési Ügynökség;”

„e) köz re mû kö dõ: a tá mo ga tott nagy pro jekt-elõ ké szí -
té si te vé keny ség szak mai irá nyí tá sá ban és el len õr zé sé ben
részt vevõ, a tá mo ga tó val együtt mû kö dõ, a pro jekt tár gya
sze rint szak te rü le ti leg ille té kes mi nisz té ri um vagy kor -
mány za ti hi va tal, amely nek kép vi se lõ je a tá mo ga tá si szer -
zõ dést alá ír ja. Köz re mû kö dõ le het még az elõzõek által a
támogató jóváhagyásával megbízott szerv is;”

4.  §

Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A Kor mány egye di leg dönt het komp lex prog ra mok 

ter ve zé si tá mo ga tá sá ról.”

5.  §

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

„(1) A komp lex prog ra mok ter ve zé si tá mo ga tá sá ra vo -
nat ko zó fel té te le ket az adott prog ram elõ ké szí té sé ért fe le -
lõs ked vez mé nye zet tel kö tött – két- vagy több ol da lú – tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben kell rög zí te ni.”

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

„(3) A komp lex prog ra mok ter ve zé si tá mo ga tá sá nak
ma xi má lis össze gét és ará nyát a tá mo ga tá si szer zõ dés ha -
tá roz za meg.”

(3) Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ, új (4) és (5) be kez dé sek kel
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (4) és (5) be kez dé -
sek je lö lé se (6) és (7) be kez dé sek re vál to zik:

„(4) A ter ve zé si tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa a ked vez mé -
nye zett ne vé re ki ál lí tott szám lá kon vagy egyéb gaz da sá gi
ese ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony la to kon iga zolt fi -
zi kai tel je sí tést köve tõen köz vet le nül, en ged mé nye zés út -
ján, a szál lí tó ré szé re a ked vez mé nye zett re jutó sa ját erõ
biz to sí tá sá nak iga zo lá sa mel lett – a tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint, tel je sít mény ará nyo san – tör -
tén het.
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(5) A ter ve zé si tá mo ga tá si elõ leg fo lyó sí tá sá ra csak ak -
kor 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 a (4) be kez dés sze rin ti fi nan szí ro zá si mód
ese tén nem nyújt ha tó.”

6.  §

(1) Az R. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

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

(2) Az R. 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyébe a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tás szem pont já ból nem el szá mol ha tó
költ sé gek a te rü let vá sár lás, a lõ szer men te sí tés ki vi te le zé se 
– a 11.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti elõ ké szí tõ do -
ku men tá ci ók hoz szük sé ges pró ba fel tá rás ki vé te lé vel –, a
ré gé sze ti fel tá rás költ sé gei, va la mint a pro jekt meg va ló sí -
tá si fá zi sá hoz (ki vi te le zés hez) tar to zó költ sé gek.”

7.  §

(1) Az R. 14.  §-át meg elõ zõ cím he lyé be a kö vet ke zõ
cím lép:

„A projekt-elõkészítési és a tervezési támogatások
folyósítása, a felhasználás ellenõrzése”

(2) Az R. 14.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pro jekt-elõ ké szí té si és a ter ve zé si tá mo ga tá sok
fo lyó sí tá sát a Ma gyar Ál lam kincs tár vég zi az Ámr. vo nat -
ko zó ren del ke zé sei – a fel adat fi nan szí roz ás kö ré be vont
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak rend je, va la mint az azo nos 
tá mo ga tá si célt szol gá ló fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
pénz esz kö zei fel hasz ná lá sá nak spe ci á lis sza bá lyai – sze -
rint.

(2) A pro jekt-elõ ké szí té si és ter ve zé si tá mo ga tá sok ese -
té ben a tá mo ga tás ki fi ze té sét a ked vez mé nye zett kez de mé -
nye zi. Utal vá nyo zás a min den fél ál tal alá írt el fo ga dó nyi -
lat ko zat, va la mint a ked vez mé nye zett ne vé re ki ál lí tott
szál lí tói szám lák vagy a ki fi ze tést iga zo ló do ku men tu mok
alap ján tör té nik. A szál lí tó ál tal je len tett tel je sí tés el fo ga -
dá sá ról a ked vez mé nye zett nek, a köz re mû kö dõ nek és a tá -
mo ga tó nak is nyi lat koz nia kell a 12.  § (2) be kez dé se sze -
rint.”

(3) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A Tá mo ga tó a Ma gyar Ál lam kincs tárt az (1) pont -
ban meg ha tá ro zott te vé keny sé ge ken túl me nõ en to váb bi
pénz ügyi le bo nyo lí tá si fel ada tok kal bíz hat ja meg. A Ma -
gyar Ál lam kincs tár ebbe a kör be tar to zó fel ada ta it kü lön
szer zõ dés alap ján lát ja el, amely ki ter jed a tá mo ga tá si szer -
zõ dé sek nyil ván tar tá sá ra, a tá mo ga tás szer zõ dés sze rû fel -
hasz ná lá sá nak pénz ügyi el len õr zé sé re, valamint az ezzel
kapcsolatos követeléskezelési feladatokra.”

8.  §

Az R. 15.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés ke re té ben vég zett te vé -
keny sé get – kü lö nös te kin tet tel a tá mo ga tás ren del te tés -
sze rû és a tá mo ga tá si szer zõ dés nek meg fe le lõ fel hasz ná -
lás ra – a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség, az ál ta la erre fel -
jo go sí tott köz re mû kö dõ szer ve zet, a Ma gyar Ál lam kincs -
tár, to váb bá jogszabályban feljogosított egyéb szervek
ellenõrizhetik.”

9.  §

Az R. 16.  §-ának (2)–(5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép, és a § ez zel egy ide jû leg a kö vet ke zõ
(6)–(11) be kez dés sel egészül ki:

„(2) A nagy pro jek tek elõ ké szí té sé nek irá nyí tá sát se gí tõ
költ ség cí mén a köz re mû kö dõ szer ve ze tek jo go sul tak
szak te rü le ti ille té kességük sze rint a kor mány ha tá ro zat tal
jó vá ha gyott tá mo ga tá sok össze gé nek leg fel jebb 1%-át el -
szá mol ni a (6) be kez dés sze rin ti költ ség ne mek re. A 2005.
év ben irá nyí tást se gí tõ költ ség ként a köz re mû kö dõ szer ve -
ze tek az elõb bi ek sze rint meg ál la pí tott összeg nek leg fel -
jebb 30%-át hasz nál hat ják fel.

(3) A nagy pro jek tek elõ ké szí té sé nek irá nyí tá sát se gí tõ
költ ség cí mén a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség jo go sult
el szá mol ni a kor mány ha tá ro zat tal jó vá ha gyott tá mo ga tá -
sok össze gé nek leg fel jebb 1%-át a (6) be kez dés sze rin ti
költ ség ne mek re.

(4) A 14.  § (3) be kez dés sze rin ti fel ada tok ra a nagy pro -
jek tek elõ ké szí té sé nek irá nyí tá sát se gí tõ költ ség cí mén a
kor mány ha tá ro zat tal jó vá ha gyott tá mo ga tá sok össze gé nek 
leg fel jebb to váb bi 1%-a for dít ha tó.

(5) A ked vez mé nye zett a kor mány ha tá ro zat ban ré szé re
meg ál la pí tott tá mo ga tá si össze gen be lül an nak leg fel jebb
4%-át szá mol hat ja el me nedzs ment költ ség cí mén a (6) be -
kez dés sze rin ti költ ség ne mek re, a tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben rög zí tett jog cí mek és üte me zés sze rint.
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(6) Irá nyí tást se gí tõ és me nedzs ment költ ség ként az
aláb bi – fel hal mo zá si és mû kö dé si jel le gû – költ ség ne mek
számolhatók el:

a) a mun kák so rán szük sé ges – mód szer ta ni, mû sza ki,
jogi, gaz da sá gi, köz be szer zé si, ér té ke lé si, mo ni tor ing és
egyéb – szak ér tõi tevékenységek;

b) a part ne rek kel tör té nõ egyez te té sek elõ ké szí té sé nek
és le bo nyo lí tá sá nak költ sé gei, az aka dály ta lan kom mu ni -
ká ció ér de ké ben fel me rü lõ in for ma ti kai, for dí tá si, tol má -
cso lá si mun kák;

c) az el ké szü lõ mun ka ré szek au di tá lá sá hoz, el len õr zé -
sé hez, mi nõ ség biz to sí tá sá hoz kap cso ló dó te vé keny sé gek
költ sé gei;

d) az elõ irány zat, il let ve a tá mo ga tá sok ren del te tés sze -
rû, ered mé nyes fel hasz ná lá sá nak elõ ké szí té sé hez, nyo mon 
kö ve té sé hez, ér té ke lé sé hez igény be vett szol gál ta tá sok
költ sé gei;

e) az irá nyí tá si és me nedzs ment fel ada tok el lá tá sá hoz
szük sé ges esz kö zök be szer zé se, mun ka vég zé si fel té te lek
biz to sí tá sa.

(7) A komp lex prog ra mok ter ve zé se so rán me nedzs -
ment költ ség ként a komp lex prog ra mok ki dol go zá sá nak
irá nyí tá sát tá mo ga tó PROMEI Mo der ni zá ci ós és Euro -
atlanti In teg rá ci ós Prog ram Iro da költ sé gei a (6) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott költ ség ne mek re éves szin ten leg fel jebb 
300 M Ft-ig szá mol ha tók el.

(8) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség és a köz re mû kö dõ 
az irá nyí tást se gí tõ és me nedzs ment költ sé gek re fel hasz -
nál ha tó for rás nak leg alább 70%-át a (6) be kez dés a) és
c) pont já ban meg je lölt költ sé gek fe de ze té re kö te les for dí -
ta ni.

(9) Az egye di pro jek tek és fej lesz té si prog ra mok elõ ké -
szí té sé vel kap cso la tos tá mo ga tá si rend szer mû köd te té sé -
hez a Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok (a továb biak ban:
RFT-k) ré szé re a 2005. évi CLIII. tör vény 21. mel lék le té -
nek X. Mi nisz ter el nök ség fe je ze té ben meg ha tá ro zott, az
egyes RFT-k dön té si ha tás kö ré be utalt tá mo ga tá sok hoz
kap cso ló dó an tá mo ga tás nyújt ha tó. A tá mo ga tás mér té ke
az egyes RFT-k ha tás kö ré be utalt tá mo ga tá si ke ret leg fel -
jebb 4%-áig ter jed het.

(10) A (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû köd te té si tá -
mo ga tás az aláb bi – mû kö dé si és fel hal mo zá si jel le gû – ki -
adá sok fe de ze té re hasz nál ha tó:

a) a tá mo ga tá si le he tõ ség meg is mer te té sé vel össze füg -
gõ kom mu ni ká ci ós, tá jé koz ta tá si ki adá sok;

b) a tá mo ga tá si fel té te lek össze ál lí tá sá val kap cso la tos
jogi, mû sza ki, pénz ügy szak ér tõi te vé keny ség;

c) a pá lyá za ti rend szer mû köd te té sé vel, a pro jek tek,
prog ra mok bí rá la tá val, ki vá lasz tá sá val kap cso la tos ki adá -
sok;

d) a tá mo ga tá si szer zõ dés vég re haj tá sá nak mo ni tor ing -
já val, el len õr zé sé vel össze füg gés ben fel me rü lõ ki adá sok.

(11) A (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû kö dé si tá mo -
ga tás fel hasz ná lá sá ra a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl kü lön ál ló
szer zõ dést kell köt ni.”

10.  §

Az R. 17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„17.  § Az 1.  §-ban meg je lölt elõ irány zat te kin te té ben a

kö te le zett ség vál la lás sal, va la mint a ki fi ze té sek en ge dé lye -
zé sé vel kap cso la tos hatáskörök a következõk:

a) kö te le zett ség vál la ló: a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve -
ze tõ mi nisz ter vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: a Nem ze ti Fej -
lesz té si Ügy nök ség gaz da sá gi igaz ga tó ja vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség ille té kes el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban 
ki je lölt sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség gaz -
da sá gi igaz ga tó ja ál tal ki je lölt sze mély;

e) utal ványt el len jegy zõ: a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség gaz da sá gi igaz ga tó ja vagy az ál ta la írás ban ki je lölt
sze mély;

f) utal vá nyo zó: a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség el nö -
ke vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély.”

Záró rendelkezések

11.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 9.  §-ában fog lalt, az R. 16.  §-ának új
(9)–(11) be kez dé se „az EU Költ ség ve té sé bõl 2007-tõl tá -
mo ga tan dó egye di pro jek tek és komp lex fej lesz té sek elõ -
ké szí té sé hez szük sé ges de cent ra li zált for rás fel hasz ná lá -
sá ról”  szóló 211/2006. (X. 20.) Korm. ren de let hatályba -
lépésének nap ján lép ha tály ba.

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

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter, valamint az önkormányzati 

és területfejlesztési miniszter
14/2006. (XII. 19.) MeHVM–ÖTM

együttes rendelete

a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs
tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó egyes
elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl szóló

2/2006. (II. 23.) TNM rendelet hatályon kívül
helyezésérõl

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Áht.) 49. §-ának o) pont já ban ka pott fel -
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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 del jük el:

1. §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a re gi o ná lis
fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél küli mi -
nisz ter fel ügye le te alá tar to zó egyes elõ irány za tok kal kap -
cso la tos el já rá si rend rõl szó ló 2/2006. (II. 23.) TNM ren -
de let a ha tá lyát vesz ti.

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, és az azt
kö ve tõ har min ca dik na pon a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szil vá sy György s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si

ve ze tõ mi nisz ter  mi nisz ter

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, valamint az igazságügyi 

és rendészeti miniszter
13/2006. (XII. 19.) ÖTM–IRM

együttes rendelete

a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési
szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról,
egyes költségvetési szervek középirányító szervként
történõ elismerésérõl, a gazdálkodási jogosítványok

megosztási rendjérõl  szóló 
23/2002. (IX. 10.) BM rendelet hatályon kívül

helyezésérõl

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 13.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt
fel ha tal ma zás alap ján – az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b), d), f)–g), j), l), n) és p) pont já ban,
va la mint az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § b)–c) és k)–l) pont já ban fog lalt fel adat kör ben
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet hez tar to zó költ ség ve -

té si szer vek gaz dál ko dá si jog kör sze rin ti be so ro lá sá ról,
egyes költ ség ve té si szer vek kö zép irá nyí tó szerv ként tör té -
nõ el is me ré sé rõl, a gaz dál ko dá si jo go sít vá nyok meg osz tá -
si rend jé rõl  szóló 23/2002. (IX. 10.) BM ren de let,

b) az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság Pénz ügyi Nyo -
mo zó Igaz ga tó sá ga lét re jöt té vel össze füg gés ben egyes
bel ügy mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 35/2002.
(XII. 29.) BM ren de let 4.  §-a,

c) a Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet hez tar to zó költ ség ve -
té si szer vek gaz dál ko dá si jog kör sze rin ti be so ro lá sá ról,
egyes költ ség ve té si szer vek kö zép irá nyí tó szerv ként tör té -
nõ el is me ré sé rõl, a gaz dál ko dá si jo go sít vá nyok meg osz tá -
si rend jé rõl  szóló 23/2002. (IX. 10.) BM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 33/2003. (VII. 18.) BM ren de let,

d) az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság szer ve ze ti kor -
sze rû sí té sé vel kap cso la tos egyes bel ügy mi nisz te ri ren de -
le tek mó do sí tá sá ról  szóló 38/2004. (VI. 29.) BM ren de let
18.  § (2) be kez dés c) pont ja,

e) a Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet hez tar to zó költ ség ve -
té si szer vek gaz dál ko dá si jog kör sze rin ti be so ro lá sá ról,
egyes költ ség ve té si szer vek kö zép irá nyí tó szerv ként tör té -
nõ el is me ré sé rõl, a gaz dál ko dá si jo go sít vá nyok meg osz tá -
si rend jé rõl  szóló 23/2002. (IX. 10.) BM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 13/2005. (III. 25.) BM ren de let,

f) a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da lét re ho zá sá val kap cso la -
tos egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
19/2005. (IV. 12.) BM ren de let 1.  §-a,

g) a Nem ze ti Sport hi va tal fel ügye le té nek vál to zá sá val
össze füg gés ben szük sé ges, va la mint egyes sport tár gyú
mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 55/2005.
(XI. 18.) BM ren de let 4.  §-a, va la mint

h) a Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet hez tar to zó költ ség ve -
té si szer vek gaz dál ko dá si jog kör sze rin ti be so ro lá sá ról,
egyes költ ség ve té si szer vek kö zép irá nyí tó szerv ként tör té -
nõ el is me ré sé rõl, a gaz dál ko dá si jo go sít vá nyok meg osz tá -
si rend jé rõl  szóló 23/2002. (IX. 10.) BM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 1/2006. (I. 6.) BM ren de let
a ha tá lyát vesz ti.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, és a ki -
hir de té sét kö ve tõ har min ca dik na pon a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k., Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si igaz ság ügyi és ren dé sze ti 

 mi nisz ter mi nisz ter
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A szociális és munkaügyi miniszter
7/2006. (XII. 19.) SZMM

rendelete

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe
tartozó egyes szakképesítések szakmai 

és vizsgakövetelményeinek kiadásáról  szóló 
2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelet módosításáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, va la mint a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré tõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § g) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

(1) A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar -
to zó egyes szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nye i nek ki adá sá ról  szóló 2/2006. (VIII. 8.) SZMM ren de -
let (a to váb bi ak ban: R.) 2. § (1) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ren del ke zé se it – a (2) és (6) be kez dé sek ben fog lalt ki -
vé te lek kel – az is ko la rend sze ren kí vü li kép zé sek ese té ben
2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.”

(2) Az R. 2. §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Az 1. szá mú mel lék let ben meg je lölt

61 313 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú Ér dek ér vé nye sí tõ
(lob bi) szak re fe rens meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés re vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket 2006. de cem ber 20-ától kell al kal -
maz ni.”

2. §

Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel lék le -
té vel, 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel lék le té -
vel egészül ki.

3. §

Ez a ren de let 2006. de cem ber 20. nap ján lép ha tály ba.

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

1. számú melléklet
a 7/2006. (XII. 19.) SZMM rendelethez

„1. számú melléklet 
a 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelethez

A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe utalt
azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai 

és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

Sor -
szám

Szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma A szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ma cso port
meg ne ve zé se

14. 61 313 01 0000 00 00 Ér dek ér vé -
nye sí tõ 
(lob bi) 
szak re fe rens

Egyéb szol -
gál ta tá sok

”

2. számú melléklet
a 7/2006. (XII. 19.) SZMM rendelethez

„2. számú melléklet 
a 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelethez

Az 1. számú mellékletben szereplõ szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményei

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÕ (LOBBI)
SZAKREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI 

ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma:
61 313 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ér dek ér vé nye sí tõ
(lob bi) szak re fe rens

3. Szak ké pe sí té sek köre

3.1. Rész-szak ké pe sí tés Nincs

3.2. El ága zá sok Nin cse nek

3.3. Rá épü lés Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 2910
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5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si év fo -

lya mok szá ma
Óra szám

Ér dek ér vé nye sí tõ
(lob bi) szak re fe rens

– 600

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ér dek ér vé nye sí tõ (lob bi)
szakreferens

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szüksé -

gesek

2. El mé let ará nya: 60%

3. Gya kor lat ará nya: 40%

4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –

5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

2910 Egyéb ma ga san kép zett ügy in té zõk

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
 leírása

Gaz da sá gi ér de ke ket ér vé nye sít.
Po li ti kai ér de ke ket ér vé nye sít.
Ön kor mány za ti ér de ke ket ér vé nye sít.
Kör nye zet vé del mi ér de ke ket ér vé nye sít.
Eu ró pai Uni ó ban ér dek ér vé nye sí tõ pro jek tet bonyolít.
Ci vil szer ve ze tek ér de ke it ér vé nye sí ti.

In téz mény rend sze rek vagy in téz mé nyek ér de ke it ér vé -
nye sí ti.

Üz le ti szfé ra meg ha tá ro zott cso port ja i nak ér de ke it ér -
vé nye sí ti.

Konk rét ér dek ér vé nye sí tõ pro jek tet bo nyo lít.

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1959–06   Ér dek ér vé nye sí tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma

Fel adat pro fil:
Köz re mû kö dik a vi lág gaz da ság ban és a ha zai gaz da ság -

ban vég be me nõ vál to zá sok felmérésében.
Ki ala kít ja a meg vál to zott hely zet hez iga zo dott ér dek ér -

vé nye sí té si po li ti kát, prog ra mot.
Elem zi a kü lön bö zõ jog sza bá lyok, adó, vám, il le ték, já -

ru lék stb. vár ha tó ha tá sa it.
Ér té ke li meg bí zó já nak a gaz da sá gi kör nye zet ben be kö -

vet ke zõ vál to zá so kat, és ér de mi ja vas la to kat dol goz ki az
eset le ges hát rá nyok csök ken té sé re.

Fel mé ri a ki dol go zott prog ram jai meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges ko a lí ci ók, szö vet sé gek épí té sé nek le he tõ sé ge it.

Részt vesz az adott gaz da sá gi szer ve zet mû kö dé sé ben
eset leg ki ala ku ló vál ság hely zet ke ze lé sé re ki dol go zott
prog ram ban.

Köz re mû kö dik a nem zet kö zi gya kor lat ból és is me re tek -
bõl kör vo na la zó dó po li ti kai irá nyok meg ha tá ro zá sá ban és
a szük sé ges ten ni va lók ki je lö lé sé ben.

Részt vesz a ma gyar po li ti kai élet elem zé sé ben, ja vas la -
tok össze ál lí tá sá ban a meg bí zók, a par la men ti kép vi se lõk
stb. ré szé re.

Együtt mû kö dik a ma gyar po li ti kai élet ve ze tõ i vel, hát -
tér em be rek kel, a kap cso la tok épí té sé ben.

Meg fe le lõ in for má ci ók kal bír a tör vényalkotásról – kü -
lö nö sen a par la men ti sza kasz ban – és az eh hez kap cso ló -
dó an meg te en dõ szük sé ges in téz ke dé sek rõl, lé pé sek rõl.

Elõ ké szí ti a po li ti ku sok kal, par la men ti kép vi se lõk kel
stb. az ér de mi ta lál ko zó kat.

Fo lya ma to san tá jé ko zó dik az EU po li ti kai lob bis tá i nak
gya kor la ti te vé keny sé ge i rõl, el ért ered mé nye i rõl.

Tá jé ko zó dik az ér dek ér vé nye sí tés szem pont já ból meg -
ha tá ro zó he lyi ha ta lom össze te võ i rõl.

Fel mé ri a he lyi ér dek ér vé nye sí tés le he tõ sé ge it, ha tá ra it.
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Részt vesz a he lyi po li ti kai dön té si mo del lek ki ala kí tá -
sá ban.

Köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány zat, to váb bá a kis tér -
sé gi, il let ve a re gi o ná lis pá lyá za ti le he tõ sé ge i nek elem zé -
sé ben és az ered mé nyes sze rep lés hez szük sé ges stratégia
és taktika kialakításában.

Jár tas sá got sze rez az EU re gi o ná lis po li ti ká já nak pénz -
ügyi alap ja it és az EU-tá mo ga tá sok meg szer zé sé nek
módjait illetõen.

Kap cso la tot tart az EU te rü le ti lob bi zá sért dol go zó szer -
ve ze té vel, szer ve ze te i vel.

Is me re tek kel ren del ke zik a nem zet kö zi – min de nek
elõtt EU-s – és a ha zai jogi sza bá lyo zá so kat illetõen.

Köz re mû kö dik a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi prob -
lé mák fel mé ré sé ben.

El ké szí ti a meg bí zók ál tal ki je lölt cé lok el éré sé nek leg -
ha té ko nyabb esz kö ze it, módszereit.

Ki ala kít ja és fo lya ma to san szin ten tart ja kap cso la ta it az
Or szág gyû lés Szak bi zott sá ga, a kor mány za ti szer vek, az
Or szá gos Kör nye zet vé del mi Tanács munkatársaival.

Fi gye lem mel kí sé ri a ha zai és a nem zet kö zi ci vil kör -
nye zet vé dõ szer ve ze tek né ze te it, tevékenységeit.

Fo lya ma to san szin ten tart ja is me re te it az EU kör nye zet- 
és ter mé szet vé del mi dön tés ho za ta li folyamatáról.

Tá jé ko zó dik az egyes EU-s dön tés ho za ta li in téz mé nyek 
szer ve ze ti fel épí té sé rõl, is me ri azok sze re pét, jel lem zõ it,
sajátosságait.

Tá jé ko zó dik a kü lön bö zõ dön tés ho za ta li el já rá sok jel -
lem zõ i nek változásairól.

Fel mé ri az Eu ró pai Bi zott ság az EU-Par la ment köré
szer ve zõ dõ NGO-k be fo lyá so lá si erejét.

Fel ku tat ja az EU-s for rás le he tõ sé ge ket, fo lya ma to san
fi gye lem mel kí sé ri a fel hasz nál ha tó tá mo ga tá si forrásokat.

Aján lá so kat dol goz ki a ha zai vál la la tok, in téz mé nyek
ré szé re a for rá sok meg szer zé sé re.

Ér té ke li az eu ró pai ér dek cso por tok (gaz da sá gi, ke res ke -
del mi stb.) be fo lyá so ló sze re pét, a mun ka vál la lói és a
mun kál ta tói nyomásgyakorlást.

Sza ko sí tott ér dek ér vé nye sí té si stra té gi á kat ké szít az EU 
elõ írá sa i nak figye lembe véte lével.

Fi gye lem mel kí sé ri az in teg rá ci ót, a glo ba li zá ci ót és a
ci vil szfé ra össze füg gé se it.

Elem zi a ma gyar or szá gi ci vil szer ve ze tek meg je le né si
for má it, te vé keny sé gét, ak ti vi tá sát, po li ti kai funk ci ó it és
ér dek ér vé nye sí té si eszköztárát.

Fel tér ké pe zi a ci vil tár sa da lom és a jog al ko tás kapcso -
latát.

Tá jé ko zó dik a dön tés ho za ta li el já rá sok gya kor la tá ról a
ci vil szférában.

Ki ala kít ja a ci vil szer ve ze tek sze re pét a konf lik tus fel ol -
dá sá nak folyamatában.

Kö ve ti a kor mány za ti ma ga tar tást a ci vil szfé ra vo nat -
ko zá sá ban.

Vizs gál ja a ci vil szer ve ze tek és az ön kor mány za tok
kap cso la tát.

Részt vesz a part ner ség el vé nek meg va ló sí tá sá ban a
 magyar ci vil po li ti ká ban.

Tá jé ko zó dik a ma gyar köz ha tal mi rend szer mûkö dé -
sérõl.

In for má ló dik az Eu ró pai Unió szer ve ze ti fel épí té sé rõl.
Kö ve ti a ha zai és az EU-s jog sza bá lyok vál to zá sát.
Sze mé lyi kap cso la to kat épít, ápol.
Tár gya lá so kat, meg be szé lé se ket ké szít elõ (hát tér anya -

go kat ír, sze mé lye ket hív meg stb.), a tár gya lá sok vé gén
fel jegy zé se ket készít.

Nyil ván tart ja és ke ze li va la mennyi el vég zett te vé keny -
sé gé vel össze füg gés ben a do ku men tá ci ós munkákat.

Fej lesz ti ön ma gát.
Fi gye lem mel kí sé ri a nem zet kö zi lob bi zás irány za ta it.
Fel mé ri a lob bis ták kom pe ten ci á it.
Ki ala kít ja és meg va ló sít ja a be fo lyá so lás stra té gi á it.
Tá jé ko zó dik a ha tá lyos köz be szer zé si sza bá lyo zás ról,

va la mint a jog or vos la ti rendszerrõl.
Jár tas sá got sze rez a konf lik tus hely ze tek ke ze lé sé ben.
Meg is mer ke dik a lob bis ta eti ká já val és a lob bis ták ra

vo nat ko zó jogi sza bá lyo zás sal.
Ki ala kít ja a kap cso la ta it a mé di á val.
Fej lesz ti kom mu ni ká ci ós ké pes sé ge it, kész sé ge it.
Fel ve szi a kap cso la tot az ügy fél lel.
Meg is me ri az ügy fél igé nye it.
Részt vesz az igé nyek for má lá sá ban.
Ki dol goz za az ér dek ér vé nye sí té si stra té gi át.
El ké szí ti az ér ve lé si anya got.
Fel ke re si a kom pe tens dön tés ho zó kat.
In for mál, tár gyal, meg gyõz, ér de ke ket egyez tet.
A meg ál la po dá so kat meg fo gal maz za és rögzíti.

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B  A Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nya;
B  Pol gá ri Tör vény könyv;
B  Tár sa sá gi tör vény;
B  Mun ka Tör vény köny ve;
B  Eu ró pai Uni ós jog anyag;
B  Az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség

elõ moz dí tá sá ról  szóló tör vény;
C  Pénz ügyi jog sza bá lyok;
B  Adó- és vám jog sza bá lyok, az il le té kek rõl  szóló tör -

vény;
B  Szám vi te li jog;
C  Kor mány ren de le tek, mi nisz te ri ren de le tek;
B  Ön kor mány za ti jog sza bá lyok;
B  Az Or szág gyû lés mû kö dé se;
B  A Kor mány mû kö dé se;
B  Köz tár sa sá gi El nök jo gai és kö te le zett sé gei;
B  Az Al kot mány bí ró ság mû kö dé se;
B  Ön kor mány za tok mû kö dé se;
B  Jog sza bá lyok ha tá lya;
B  Nyil ván tar tás ba vé tel;
B  Lob bi te vé keny ség alap ve tõ sza bá lyai;
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B  A lob bi te vé keny ség rõl  szóló tá jé koz ta tás;
B  A lob bis ták jo gai és kö te le zett sé gei;
C  Össze fér he tet len ség sza bá lyo zá sa;
B  Át lát ha tó ság és el szá mol tat ha tó ság;
B  Ön kor lá to zás;
B  EU pil lé rei;
B  Mû kö dé si, dön té si fel té te lek;
B  Egyes in téz mé nyek jo gai és kö te le zett sé gei;
B  Ér dek ér vé nye sí tõk szer ve ze te;
B  Ér dek ér vé nye sí té si he lyek és sze re pek;
B  Sze rep lõk és sze re pek be azo no sí tá sa;
B  A be fo lyá so lan dó sze rep lõk el he lyez ke dé se az in -

téz mény rend szer ben és a dön tés ho za ta li me cha -
niz mus ban;

B  Alap el vek a dön tés ho za tal ban;
B  A tag ál la mok ér dek ér vé nye sí té sé nek esz kö zei,

stra té gi ái;
B  Lob bi szer ve zõ dé si le he tõ sé gek;
B  Kö zös sé gi költ ség ve tés;
B  Ke res ke de lem-po li ti ka;
B  Ver seny sza bá lyo zás;
B  Mi nõ ség biz to sí tás;
B  Tá mo ga tás po li ti ka;
B  Fog lal koz ta tás po li ti ka;
B  Kör nye zet vé de lem;
B  Fo gyasz tó vé de lem;
B  Nem zet kö zi kap cso la tok;
B  Ag rár lob bi zás;
B  Pénz ügyi lob bi zás;
B  Esély egyen lõ ség;
B   USA-ta pasz ta la tok;
B  Eu ró pai Uni ós sa já tos sá gok;
B  Ka na dai ta pasz ta la tok;
B  Brit ta pasz ta la tok;
B  Fran cia ta pasz ta la tok;
B  Ázsi ai ta pasz ta la tok;
B  A nem zet kö zi po li ti kai erõ vi szo nyok vál to zá sa;
B  A ha zai párt vi szo nyok vál to zá sa;
B  Vi lág gaz da ság erõt erei;
B  A ma gyar gaz da ság moz gás te re;
B  He lyi ren de le tek és elõ írá sok,
B  Szer ve ze ti és sze mé lyi spe ci a li tá sok;
B  Te rü let fej lesz té si irá nyok;
B  Pá lyá za ti for rá sok, meg szer zé si le he tõ sé gük;
B  A ha zai és az EU-s kör nye zet vé de lem sza bá lyo zá -

sa, in téz mény rend sze re;
B  A kör nye zet vé de lem ki ala kí tá sá nak kor mány za ti

sze rep lõi;
B  A kör nye zet vé de lem ki ala kí tá sá nak nem kor mány -

za ti sze rep lõi;
B  A ha zai ci vil kör nye zet vé dõ moz ga lom fej lõ dé se,

szer ve ze te, né ze tei;
B  Dön té si, dön tés ho za ta li el vek, el já rá sok;
B  Dön tés be fo lyá so lá si tech ni kák;
B  Ér dek ér vé nye sí té si mo del lek;
B  A nyo más gya kor lás szer ve zõ dé si szint jei, for mái,

mód jai;

B  A tár sa dal mi pár be széd for mái Ma gyar or szá gon;
B  Nem zet kö zi ta pasz ta la tok, el já rá si for mák;
B  Ma gyar or szá gi ta pasz ta la tok, ál ta lá nos hely zet;
B  Ér dek egyez te tés szint jei, for mái;
B  A jogi sza bá lyo zás, szer ve ze ti ke re tek, mû kö dé si

me cha niz mu sok;
B  Vál sá gok cso por to sí tá sa;
B  A ten ni va lók meg ha tá ro zá sa;
B  Vál ság ke ze lõ cso port fel ál lí tá sa;
B  Vál ság terv ké szí té se;
B  A vál ság terv el len õr zé se, ja ví tá sa;
B  Lob bi stra té gia ké szí té se;
B  Tá jé koz ta tó anya gok ké szí té se;
B  Tár gya lá sok, meg be szé lé sek elõ ké szí té se;
B  Szak mai anya gok össze ál lí tá sa;
B  Ma ga tar tás-vi sel ke dés nor mák;
B  Kom mu ni ká ci ós és tár gya lá si tech ni kák;
B  Er köl csi nor mák;
B  Mo rá lis ér té kek;
B  Tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lás;
B  Mun ka he lyi fe le lõs ség vál la lás;
B  Szak mai nor mák;
B  Sze mé lyi ség vé del me.

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2  ECDL 1. m. IT-alap is me re tek;
2  ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek;
2  ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés;
2  ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés;
2  ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés;
2  ECDL 6. m. Pre zen tá ció;
2  ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció;
4  Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se;
4  Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se;
4  Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban;
4  Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se;
5  Szak mai nyel vû be széd kész ség;
3  Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se 1–5 szint;
3  Ide gen nyel vû fo gal ma zás írás ban;
3  Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se;
3  Ide gen nyel vû be széd kész ség;
3  Te le fo ná lás ide gen nyel ven;
5  In for má ció for rá sok ke ze lé se 3–5 szint;
4  Tá jé ko zó dás.

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kül sõ meg je le nés;
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés;
Meg bíz ha tó ság;
Dön tés ké pes ség;
Pre ci zi tás;
Stressz tû rõ ké pes ség.

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség;
Kon szen zus kész ség;
To le ran cia;
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság;
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Konf lik tus meg ol dó kész ség.
Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás;
In for má ció gyûj tés;
Ér té ke lés;
Ered mény ori en tált ság.

A 61 313 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, 
Ér dek ér vé nye sí tõ (lob bi) szak re fe rens meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1959–06 Ér dek ér vé nye sí tés

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei

A kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott mo dul zá ró vizs -
ga. A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl
 szóló iga zo lás.

2. A szak mai vizs ga ré szei

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1959–06   Ér dek ér vé nye sí tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ér dek ér vé nye sí té si terv ki dol go zá sa.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Az ér dek ér vé nye sí tés szak te rü le tei.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se százalékosan

A 61 313 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ér dek ér vé -
nye sí tõ (lob bi) szak re fe rens meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés -
hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei: –

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez 
szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek 

mi ni mu ma

Ér dek ér vé nye -
sí tõ (lob bi)

szakre fe rens

Szá mí tó gép in ter net csat la ko zás sal X
Pro jek tor X

VII.

Egyebek

1. Szak mai is me re tek fo gal ma

A mun ka te vé keny ség so rán köz vet le nül hasz nált, al kal -
ma zott tech no ló gi ai sza bá lyok ra, a mû ve le tek so rán hasz -
nált anya gok, tár gyak, esz kö zök vi sel ke dé sé re, össze tet -
tebb esz köz- és for rás hasz ná lat ra, szám sze rû pa ra mé te rek -
re és mi nõ sé gi jel lem zõk re, to váb bá a mun ka köz ben szo -
ká so san elõ for du ló, szük sé ges dön té se ket meg ha tá ro zó,
va la mint a mun ka vég zés fel té te le i re és ha tá sa i ra, a mû ve -
le ti elõ írá sok tól, mun ka biz ton sá gi, kör nye zet vé del mi sza -
bá lyok tól való el té rés koc ká za ta i ra és kö vet kez mé nye i re
vo nat ko zó in for má ci ók és ada tok.

Tí pu sai:

A szak mai is me re tek al kal ma zá si tí pu sá nak meg íté lé se -
kor nem kell figye lembe ven ni, hogy az is me ret mennyi re
bo nyo lult, meg ta nu lá sá hoz mi lyen alap is me re tek re van
szük ség stb.

„A” tí pus (leg ma ga sabb)
Ön ál ló, gyors és hi bát lan is me ret al kal ma zás.
Ilyen tí pu sú is me ret al kal ma zást olyan mun ka fel ada tok

ese té ben cél sze rû meg kö ve tel ni, ahol a mun ka fel adat koc -
ká zat tal jár (bal ese ti, kör nye ze ti, kár té te li stb.); egysze -
rûek, elõ re ter vez he tõk, is mer he tõk a kö rül mé nyek, fel té -
te lek; va la mint a kom pe ten cia pó tol ha tat lan, hi á nya vagy
hi bá zás ese tén meg hi ú sul a mun ka te vé keny ség.

„B” tí pus
A szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött hi bát lan is -

me ret al kal ma zás, hi bá zás ese tén meg hi ú sul a mun ka te vé -
keny ség.

„C” tí pus (kö zép sõ)
A szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött köz vet len

sze mé lyes ve ze tõi, szak mai irá nyí tás, köz re mû kö dés nél -
kül, de for rá sok, se géd esz kö zök igény be vé te lé nek le he tõ -
sé ge mel lett; tá jé ko zó dás ra, elõ ze tes pró bá ra, se géd te vé -
keny sé gek re is ele gen dõ idõ alat ti; összes sé gé ben, il let ve
ön el len õr zés és ja ví tás után meg fe le lõ mi nõ sé gû ered -
ménnyel tör té nõ is me ret al kal ma zás.

Ilyen tí pu sú is me ret al kal ma zást olyan mun ka fel ada tok
ese té ben cél sze rû meg kö ve tel ni, ahol a mun ka fel adat nem
jár mun ka biz ton sá gi, kör nye ze ti, il let ve je len tõs anya gi
kár té te li koc ká zat tal; össze tet tek, de meg ha tá ro zó ele -
meikben elõ re ter vez he tõk, is mer he tõk a kö rül mé nyek,
fel té te lek; va la mint a kom pe ten cia ne héz sé gek árán ki vált -
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ha tó, hi á nya vagy hi bá zás ese tén ál ta lá ban nem hi ú sul meg 
a mun ka te vé keny ség.

„D” tí pus
Rész ben köz vet len sze mé lyes ve ze tõi, szak mai irá nyí -

tás sal, rész ben ön ál ló an vég zett meg fe le lõ is me ret al kal -
ma zás.

„E” tí pus (leg ala cso nyabb)
A szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött ve ze tõi,

szak mai irá nyí tás mel lett, sze mé lyes, a fel adat ra cél zott se -
gít ség le he tõ sé ge mel lett; kér dés fel te vés re, fel adat köz be -
ni ér tel me zés re, tá jé ko zó dás ra, esz köz hasz ná lat ra ele gen -
dõ idõ alat ti; a hiba is me re té ben ja ví tott, leg alább egyes
meg ha tá ro zó rész le te i ben meg fe le lõ mi nõ sé gû is me ret al -
kal ma zás.

Ilyen tí pu sú is me ret al kal ma zást olyan mun ka fel ada tok
ese té ben cél sze rû meg kö ve tel ni, ahol a mun ka fel adat nem
jár mun ka biz ton sá gi, kör nye ze ti, il let ve anya gi kár té te li
koc ká zat tal; össze tet tek, csak egyes ele me ik ben ter vez he -
tõk, is mer he tõk a kö rül mé nyek, fel té te lek; va la mint a sze -
mé lyes sze rep köz re mû kö dés re, rész vé tel re kor lá to zó dik.

2. Szak mai kész ség fo gal ma

A szak ké pe sí tés re jel lem zõ mun ka te vé keny ség au to ma -
ti kus, a tu dat köz vet len irá nyí tá sa nél kül mû kö dõ össze te -
võ je, ele me, amely nek szint je az adott kész ség bir tok lá sa
ré vén vé gez he tõ te vé keny ség tar tal mát tük rö zi.

Szint jei:

5. szint
A szak em ber a szo ká sos tól el té rõ mun ka he lyi kö rül mé -

nyek kö zött is ké pes a ta nult is me re tek ma gas szin tû, ön -
álló, gyors, hi bát lan és szak sze rû al kal ma zá sá ra, te vé keny -
sé gé nek és a mun ka ered mé nyé nek ön ál ló el len õr zé sé re.

4. szint
A szak em ber a szo ká sos tól el té rõ mun ka he lyi kö rül mé -

nyek kö zött is, köz vet len ve ze tõi, il let ve szak mai irá nyí tás
nél kül, ön ál ló an, gyor san, ke vés hi bá val ké pes a ta nult is -
me re tek szak sze rû al kal ma zá sá ra, a mun ka ered mé nyé nek
el len õr zé sé re, a fel tárt hi bák ja ví tá sá ra.

3. szint
A szak em ber a szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö -

zött köz vet len ve ze tõi, il let ve szak mai irá nyí tás nél kül,
for rá sok és se géd esz kö zök igény be vé te lé vel ké pes a ta nult 
is me re tek ön ál ló, gyors és szak sze rû al kal ma zá sá ra, a fel -
tárt hi bák ja ví tá sá ra.

2. szint
A szak em ber a szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö -

zött, rend sze res irá nyí tás mel lett ké pes a mun ka vég zés re,
il let ve a fel adat el lá tá sá ra, a hi bák se gít ség gel tör té nõ fel -
tá rá sá ra és azok ön ál ló ja ví tá sá ra.

1. szint
A szak em ber a szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö -

zött fo lya ma tos irá nyí tás és cél zott se gít ség nyúj tás mel lett
ké pes a mun ka vég zés re, il let ve a fel adat el lá tá sá ra, az is -
me re tek meg fe le lõ mi nõ sé gû al kal ma zá sá ra.”

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2006. október 17-i ülésérõl

1. Az OÉT a kor mány ol dal elõ ter jesz tésében na pi rend -
re tûz te és meg vi tat ta az Eu ró pai Bi zott ság nak be nyúj tan -
dó, a 2006–2008 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó Szo ci á lis
vé de lem rõl és tár sa dal mi össze tar to zás ról  szóló Nem ze ti
Stra té gi ai Je len tést.

A mun kál ta tói ol dal az elõ ter jesz tésben meg fo gal ma -
zott stra té gi ai cé lo kat tá mo gat ta, de a rész let kér dé sek vo -
nat ko zá sá ban ál lás pont ját nem állt mód já ban ki fej te ni,
azok is me re te nél kül.

A mun ka vál la lói ol dal – arra is te kin tet tel, hogy az elõ -
ter jesz tés sú lyos tár sa dal mi kon zek ven ci ák kal járó kér dé -
se ket tar tal maz, azon ban jel lem zõ en azok meg ol dá si mód -
ja nem sze re pel az anyag ban – nem tá mo gat ta a je len tést.
Igé nyel te, hogy ke rül jön az OÉT elé ön ál ló an a szo ci á lis
el lá tó rend szer, az egész ség ügy, a nyug díj rend szer, va la -
mint a köz ok ta tás té ma kö re oly mó don, hogy ab ban a kor -
mány za ti cé lok mel lett a meg ol dás mód sze rei, esz köz -
rend sze re és a fi nan szí ro zás mód ja is sze re pel jen.

A kor mány ol dal vá la szá ban is mé tel ten meg erõ sí tet te,
hogy a kon ver gen cia prog ram ban meg fo gal ma zott fel ada -
tok hoz kap cso ló dó és je len leg ki dol go zás alatt lévõ kor -
mány za ti elõ ter jesz tések az OÉT fó ru ma in meg vi ta tás ra
ke rül nek.

2. Az OÉT meg vi tat ta és dön tött az Or szá gos Ér dek -
egyez te tõ Ta nács ad hoc bi zott sá ga (mun ka cso port ja) lét -
re ho zá sá ról.

A bi zott ság cél ja, hogy kö zös mû hely mun ká ra ala poz va 
szak mai kez de mé nye zé se ket, ja vas la to kat fo gal maz zon
meg az OÉT ré szé re, min de nek elõtt a gaz da sá gi sza bá lyo -
zók kal, a fe ke te gaz da ság vissza szo rí tá sát biz to sí tó sza bá -
lyo zók ki dol go zá sá val össze füg gés ben.

A mun kál ta tói és a mun ka vál la lói ol dal tá mo gat ta az ad
hoc bi zott ság lét re ho zá sát az zal, hogy a bi zott ság mi e lõbb
ala kít sa ki mû kö dé si rend jét, és kezd je meg mun ká ját,
amely so rán le gyen mód ja ér de mi be fo lyá so lás ra a meg tár -
gyalt té mák ban. A bi zott ság ba az OÉT ol da lak ve ze tõi
szin tû kép vi se lõ ket de le gál nak.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács 
Titkársága
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Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2006. október 27-i ülésérõl

1. Az OÉT írá sos kor mány za ti elõ ter jesz tés alap ján
kon zul tá ci ót foly ta tott a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi
költ ség ve té sé nek ke re te i rõl, a költ ség ve té si tör vény ja vas -
lat be nyúj tá sát meg ala po zó fel ada tok ról.

Az elõ ter jesz tõ pénz ügy mi nisz ter szó be li ki egé szí tõ jé -
ben ki emel te, hogy a jövõ évi költ ség ve tés a konver -
genciaprogram alap ján ké szült, a költ ség ve tés moz gás te rét 
az el fo ga dott mak ro pá lya alap ve tõ en be fo lyá sol ja. Alap -
ve tõ nek tar tot ta a szi go rú mo ni tor ing te vé keny sé get, va la -
mint a gaz da sá gi sze rep lõk fe le lõs együtt mû kö dé sét.

A mun ka vál la lói ol dal nem vi tat ta az ál lam ház tar tás
egyen sú lyi hely ze te ja ví tá sá nak fon tos sá gát. Ugyan ak kor
ál lás pont ja sze rint a 2007. évi ál la mi költ ség ve tés – csak -
úgy, mint az an nak alap já ul szol gá ló kon ver gen ciaprog -
ram, ame lyet a szak szer ve ze ti szö vet sé gek nem fo gad tak
el – túl zot tan nagy sze re pet szán a la kos ság, a mun ka vál la -
lók te her nö ve lé sé nek. Meg ál la po dást sür ge tett ar ról, hogy
a mun ka vál la lók ra há ru ló ter hek vi se lé sé re med dig lesz
szük ség. Fel hív ta a fi gyel met, hogy a gaz da sá gi egyen súly
mel lett 2007-ben biz to sí ta ni szük sé ges a tár sa dal mi
egyen súlyt is. Igen je len tõs költ ség ve té si for rás-meg ta ka -
rí tást lát na ab ban, ha a ma gán nyug díj-pénz tá ri be fi ze té sek
ará nya a je len le gi 8 szá za lék ról 7 szá za lék ra csök ken ne,
kü lö nö sen, mi vel a 8 szá za lé kos arányt a ha tá lyos
nyugdíjtör vény nem írja elõ, az alap ve tõ en ban ki ér de ke -
ket szol gál. Sür get te, hogy le gyen mód a 2007. évre ter ve -
zett re form in téz ke dé sek ér de mi meg vi ta tá sá ra az OÉT fó -
ru ma in. Kü lön is kér te az egész ség üggyel kap cso la to san
ter ve zett vál toz ta tá sok na pi rend re tû zé sét.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, hogy ér de kelt a gaz da ság
rend be té te lé ben, a költ ség ve té si egyen súly hely re ál lí tá sá -
ban. Ugyan ak kor meg fo gal maz ta azo kat az ag gá lyo kat,
ame lye ket a kon ver gen cia prog ram tár gya lá sa kor: az
egyen súly hely re ál lí tá sa el sõ sor ban a be vé te lek nö ve ke dé -
sé vel tör té nik, e miatt nö vek sze nek a vál lal ko zá sok ter hei,
ro mol hat a ver seny ké pes ség, gon dok le het nek a fog lal koz -
ta tás sal.

Ki fo gás ol ta, hogy a fog lal koz ta tá si szer ke zet ben az el -
múlt 16 év ben nem tör tént elõ re lé pés. Fon tos nak ítél te,
hogy jó együtt mû kö dés sel, a ver seny szfé ra igé nye i nek
figye lembe véte lével, a be ru há zá sok mel lett a ter me lé -
keny sé get is figye lembe véve, pró bál juk meg túl lép ni a
ter ve zett fog lal koz ta tá si szin tet.

A kor mány ol dal vá la szá ban meg erõ sí tet te, hogy a jövõ
évi költ ség ve té si ter ve zés nek a kon ver gen cia prog ram ál tal 
ki je lölt mak ro pá lyán kell ha lad nia, erre fi gye lem mel a
2007. év költ ség ve té si sa rok szá ma i nak be tar tá sa ki emelt
je len tõ ség gel bír.

A szo ci á lis part ne rek kel való rend sze res kon zul tá ci ót a
Kor mány alap ve tõ fel ada tá nak tart ja. A 2007. évi költ ség -
ve tés hez kap cso ló dó an meg fo gal ma zott fel ve té sek rõl to -
váb bi kon zul tá ci ó kat kez de mé nye zett. Ja va sol ta, hogy az

OÉT ál tal ok tó ber 17-én lét re ho zott, kö zös szak mai mû -
hely mun kát meg ala po zó ad hoc bi zott ság ki e mel ten fog -
lal koz zon a gaz da sá got, a mun ka vi lá gát érin tõ kérdé -
sekkel.

2. a) Az OÉT na pi rend re tûz te a 2006. évi bér meg ál la -
po dás vár ha tó tel je sü lé sé rõl ké szült kor mány za ti elõ ter -
jesz tést.

A mun ka vál la lói ol dal fel hív ta a fi gyel met arra, hogy
2006 szep tem be ré tõl kez dõ dõ en a 2006. évi bér meg ál la -
po dás ban elõ re jel zett ki in du ló fel té te lek kö zül mind a já -
ru lé kok mér té ke, mind az inf lá ció nagy sá ga je len tõ sen
nõtt, el tért a meg ál la po dás ban rög zí tet tek tõl. A mun ka vál -
la lók tel je sít mé nyük kel ará nyos ke re set ben ré sze sül tek az
év fo lya mán. Tel je sít mé nyük szep tem ber tõl nem csök -
kent, ke re se tük azon ban ek kor tól je len tõ sen vissza esett.
Ez a mun ka vál la lók alap jo ga it sér ti.

A mun kál ta tói ol dal hang sú lyoz ta, a 2006. év ben az
aján lott nál ma ga sabb át lag ke re set-nö ve ke dés vár ha tó. Na -
gyon fon tos elem ként fo gal maz ta meg, hogy az min den kor 
le gyen arány ban a gaz da ság tel je sí tõ ké pes sé gé vel.

A kor mány ol dal vá la szá ban hang sú lyoz ta, hogy a meg -
ál la po dás so rán szá mí tott nál ma ga sabb no mi ná lis ke re set-, 
já ru lék- és ár nö ve ke dés együt te sen azt ered mé nye zi, hogy
a re ál ke re set 3,5–4%-os éves nö ve ke dé se prog nosz ti zál -
ha tó a vál lal ko zá sok át la gá ban. Ez alap ve tõ en össz hang -
ban van a gaz da ság ez évi vár ha tó tel je sít mé nyé vel és az
OÉT meg ál la po dá sá val.

b) Az OÉT meg vi tat ta a vál lal ko zói szfé rá nak ajánl ha -
tó 2007. évi ke re set nö ve lés mér té ké re ké szült kor mány ol -
da li elõ ter jesz tést.

A kor mány ol dal azt ja va sol ta, hogy az OÉT a brut tó ke -
re se tek át la go san 6–6,5%-os nö ve lé sét ajánl ja a ver seny -
szfé rá nak. A ja vas lat meg té te le so rán az aláb bi mak ro gaz -
da sá gi pe rem fel té te le ket vet te figye lembe:

– a brut tó ha zai ter mék 2,2%-kal emel ke dik,

– a fog lal koz ta tás nem zet gaz da sá gi szin ten nem csök -
ken, ezen be lül a ver seny szfé rá ban kis mér ték ben emel -
kedik,

– a fo gyasz tói ár szín vo nal éves át lag ban 6,2%-kal
emel ke dik,

– a 2006. szep tem be ri és a 2007. ja nu á ri, mun ka vál la -
ló kat érin tõ já ru lék- és adó vál to zá sok együt tes ha tá sá ra,
vál to zat lan brut tó bér mel lett a net tó po zí ció a 2007. év át -
la gá ban kb. 4%-kal rom lik.

A mun ka vál la lói ol dal szá má ra nem fo gad ha tó el sem a
ver seny szfé rá nak, sem a költ ség ve té si szfé rá nak tett kor -
mány za ti bér aján lás. Az ol dal ki fej tet te, hogy 2007-re a
ter me lé keny ség ja vu lá sá val ará nyos re ál ke re set-nö ve ke -
dést vár el. Nem fo gad ja el azt az ér ve lést, amely sze rint a
ver seny ké pes ség szem pont jai kö ve te lik ki az ala csony
bér szín vo na lat, il let ve az ala csony 2007. évi ke re set nö ve -
ke dést.

A mun kál ta tói ol dal nak még nem volt egy sé ges ál lás -
pont ja a vál lal ko zá si szfé rá nak ajánl ha tó 2007. évi ke re -
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set nö ve ke dés mér té ké rõl. A tár gya lás hoz kap cso ló dó
alap el ve ket is mer te tett a szó vi võ.

Az OÉT a na pi rend tár gya lá sa alap ján úgy fog lalt ál lást,
hogy szak ér tõi szin ten egyez tes se nek to vább az ol da lak a
vi ta tott kér dé sek rõl, és en nek alap ján foly ta tód jon a ple ná -
ris szin tû tár gya lás.

3. Az OÉT meg vi tat ta az egyes szak kép zé si és fel nõtt -
kép zé si tár gyú tör vények mó do sí tá sá ra ké szült kor mány -
za ti elõ ter jesz tést.

A mó do sí tá si ja vas la tok az aláb bi fõbb tárgy kö rö ket
érin tet ték:

– a Mun ka erõ pi a ci Alap Fog lal koz ta tá si alap ré sze is -
ko la rend sze ren kí vü li fel nõtt kép zé si célú ke re té nek és a
kép zé si alap rész nek az össze vo ná sa,

– az Or szá gos Szak kép zé si Ta nács és az Or szá gos Fel -
nõtt kép zé si Ta nács össze vo ná sa,

– a gaz da sá gi ka ma rák szak kép zés ben be töl tött sze re -
pé nek nö ve lé se,

– az OKJ bi zott sá gok meg szün te té se és új bi zott ság lét -
re ho zá sa,

– a sa ját dol go zók kép zé si tá mo ga tá si rend sze ré nek át -
ala kí tá sa,

– a fel nõtt kép zés nor ma tív tá mo ga tás rend sze ré nek át -
ala kí tá sa,

– a ta nu ló szer zõ dé si rend szer rel kap cso la tos vál toz ta -
tá sok,

– a fel nõtt kép zé si in téz mé nyek és prog ra mok akk re di -
tá ci ós rend sze ré vel kap cso la tos mó do sí tá sok,

– egyéb fel nõtt kép zé si vo nat ko zá sú mó do sí tá si ele -
mek.

A mun ka vál la lói ol dal egyet ér tett az zal, hogy az elõ ter -
jesz tésben fog lal tak a szak kép zés és a fel nõtt kép zés ra ci o -
na li zá lá sát cé loz zák, de nem je len tik e te rü le tek át fo gó re -
form ját. Meg erõ sí tet te, hogy az akk re di tá ci ót min den fon -
tos kér dés re ki ter je dõ en, egy kör ben cél sze rû meg ol da ni.
Szük sé ges nek tar tot ta, hogy a mik ro- és kis vál lal ko zá sok -
kal egész ül jön ki az elõ ter jesz tés. Sé rel mez te, hogy a sza -
bá lyo zás ból ki ke rült az öt ven év fe let ti ek mun ka erõ-pi a ci
át kép zé sé nek ke re té ben a má so dik szak ma in gye nes meg -
szer zé sé nek le he tõ sé ge, va la mint a hát rá nyos hely ze tû fel -
nõt tek elsõ szak ké pe sí tés hez ju tá sá nak in gye nes sé ge. Ez
az érin tett kör ben ront ja a fog lal ko zá si esé lye ket, és el len -
té tes az egész éle ten át való ta nu lás el vé vel is, kü lö nö sen,
mi vel a fel nõtt kép zés adó ked vez mé nye is meg szûnt. A
mun ka vál la lói ol dal ja va sol ta, hogy a ki ke rült in gye nes
kép zé si le he tõ sé gek ke rül je nek vissza a tá mo ga tott kör be.

A mun kál ta tók a ter ve zett mó do sí tá sok több sé gét a
szak kép zés és a fel nõtt kép zés kö zös irá nyí tá sa, a kor -
mány za ti mun ka meg osz tás ban be kö vet ke zett vál to zá sok
 miatt in do kolt nak, több sé gé ben meg fe le lõ nek és ra ci o ná -
lis meg ol dás nak tart ják.

A sza bá lyo zás több in téz ke dé se, el sõ sor ban a kép zé si
alap rész mû köd te té sé re és a meg osz tás mód já ra vo nat ko -
zók azon ban ma gán vi se lik azt a prob lé mát, hogy most a
szak kép zés ke rült meg osz tás ra két mi nisz té ri um: a Szo ci á -

lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um és az Ok ta tá si és Kul tu rá lis 
Mi nisz té ri um kö zött. A jog sza bály már a két mi nisz ter elõ -
ze tes meg ál la po dá sa sze rin ti ará nyok tól nem tér het el.

Ál lás pont juk sze rint a cél ki tû zés sel el len tét ben ke vés,
il let ve nem meg fe le lõ ek a gaz da ság sze re pé nek nö ve lé sét
cél zó in téz ke dé sek. A ko ráb bi ak hoz ké pest csak a szak -
mák szûk kö ré nél lép het be a vizs ga bi zott ság el nö ki je lö -
lés jo gá nak át vé te li le he tõ sé ge. Nem ér tet tek egyet a mun -
kál ta tói szak mai szer ve ze tek kö zel 100 szak ér tõ jé nek
rész vé te lé vel mû kö dõ OKJ Bi zott sá gok, a szé les kör bõl
jövõ ága za ti szak em be rek szer ve zett egyez te té si le he tõ sé -
gé nek meg szün te té sé vel.

Az éle ten át tar tó ta nu lás, a dol go zók to vább kép zé sé nek 
ösz tön zé se szem pont já ból a mun kál ta tói ol dal nem csak a
mik ro- és kis vál lal ko zá sok nál, ha nem a kö ze pes vál lal ko -
zá sok nál is szük sé ges nek tar ta ná a szak kép zé si hoz zá já ru -
lás kö te le zett ség el szá mol ha tó sá gá nak nö ve lé sét.

Fel ve tet ték, hogy azok a vál lal ko zá sok, me lyek a
 HEFOP-ra si ke res pá lyá za tot nyúj tot tak be és nyer tek, de
for rás hi ány  miatt el uta sí tás ra ke rül tek, ne kell jen újabb pá -
lyá za ton részt ven ni ük. Eh hez kér ték a szak tár ca tá mo ga -
tá sát.

A szo ci á lis part ne rek fen ti ész re vé te le ik meg fo gal ma -
zá sa mel lett a tör vényjavaslat be nyúj tá sát tu do má sul
 vették.

4. Az OÉT meg vi tat ta a kon ver gen cia prog ram ban sze -
rep lõ, a tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj rend szer ben rö vid
tá von meg va ló sí tan dó in téz ke dé sek rõl  szóló kor mány za ti
elõ ter jesz tést.

A mun ka vál la lói ol dal egé szé ben nem el le nez te a kor -
mány za ti elõ ter jesz tésben fog lal ta kat, ugyan ak kor több
kér dés hez is ész re vé telt tett. Hang sú lyoz ta, hogy a nyug -
díj sza bá lyok nak szol gál ni uk kell az igaz sá gos ság, va la -
mint a tár sa dal mi szo li da ri tás el ve it, és egy más sal ko he -
ren sek nek kell len ni ük a kü lön bö zõ idõ pon tok ban szü le tõ
sza bá lyo zá sok nak. Fel ve tet te, hogy a tár gyalt mó do sí tá -
sok re la tí van hal mo zó dó hát rá nyo kat okoz nak a nõk egyes
kor osz tá lya i nak. Fel hív ta a fi gyel met arra, hogy az elõ re -
ho zott nyug díj vá lasz tá sa sok szor nem egyé ni dön tés, ha -
nem pél dá ul egy fog lal koz ta tá si fe szült ség meg ol dá si
mód sze re. Hi á nyol ta, hogy nem is mert a nyug díj szá mí tás
vál toz ta tá sá nak jö ve del mi ré te gen ként vár ha tó ha tá sa. Az
elõ re ho zott öreg sé gi nyug dí jat vá lasz tók nyug dí já nak jö -
võ be ni csök ken té se he lyett a to vább dol go zók nyug dí já nak 
eme lé sét tar tot ta vol na szük sé ges nek. Mér le ge len dõ nek
mi nõ sí tet te, hogy elég sé ges és ará nyos-e a ke re sõ te vé -
keny sé get foly ta tó nyug dí ja sok nyug el lá tá sá nak 0,4 szá -
za lé kos eme lé se a plusz meg szer zett 365 na pos szol gá la ti
idõ után.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, az elõ ter jesz tést mi ni -
mum in téz ke dé si cso mag nak te kin ti, és ja va sol ja be ter -
jesz té sét az Or szág gyû lés nek.
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A mun kál ta tói ol dal ál lás pont ja sze rint a ter ve zett nyug -
díj in téz ke dé sek össz hang ban van nak a kon ver gen cia prog -
ram ban meg fo gal ma zot tak kal, ér dem ben nem be fo lyá sol -
ják a ké sõb bi ek so rán meg va ló sí tan dó nyug díj re for mot.

5. A kor mány ol dal tár gya lás ra be nyúj tot ta, de a mun -
kál ta tói ol dal kez de mé nye zé se  miatt – kon szen zus hi á nyá -
ban – az OÉT nem tûz te na pi rend re a meg vál to zott mun ka -
ké pes sé gû sze mé lyek el lá tó al rend sze rei össze han golt át -
ala kí tá sá ról  szóló elõ ter jesz tés meg vi ta tá sát.

6. Az OÉT na pi rend re tûz te és meg vi tat ta az Or szá gos
Ér dek egyez te tõ Ta nács ról  szóló tör vényjavaslat-terve -
zetet.

Az OÉT úgy fog lalt ál lást, hogy az ága za ti pár be széd bi -
zott ság és a kö zép szin tû szo ci á lis pár be széd egyes kér dé -
se i rõl  szóló tör vényjavaslat ter ve ze té vel együtt, a kö vet ke -
zõ ple ná ris ülé sen is mé tel ten na pi rend re tûzi a tör -
vényjavaslatot, a még vi ta tott sza bá lyo zá si té mák ra fi gye -
lem mel.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács 
Titkársága
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 141. szá má ban ki hir de tett, a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ké szen lét ben tar tan dó leg ki sebb gép jár mû
és tech ni kai esz köz ál lo má nyá ról szó ló 7/2006. (II. 10.) BM ren de let és a tûz ol tó ság tûz ol tá si és mû sza ki men té si te vé keny sé gé nek sza bá lya i ról szó ló 1/2003.
(I. 9.) BM ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 6/2006. (XI. 20.) ÖTM ren de let mel lék le té ben, a II. szer ve zé si ka te gó ri á ra vo nat ko zó táblázat Marcali (Somogy
megye) helységnévvel kezdõdõ sora helyesen:

,,Mar ca li 
(So mogy me gye)

2 1 1 1 1 1 1”

(Nyom da hi ba)
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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

06.4052 – 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.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év
Jog ta nács adó 6 804 Ft/év

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év
L'u do vé no viny 3 780 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 788 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

2006. de cem ber 31-ig tör té nõ 2007. évi tel jes éves elõ fi ze tés ese tén az ön ál ló vál to zat dí ja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 12 000 Ft + áfa.


