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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
2/2007. (I. 18.) Korm.

rendelete

az „Ipari Park” címrõl és az ipari parkok fejlesztését
szolgáló rendszer mûködésérõl  szóló

186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány – az Alkot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tá si ha tás kö ré ben – az
ipar i par kok lé te sí té sé nek és mû kö dé sé nek elõ se gí té se ér -
de ké ben a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az „Ipar i Park” cím rõl és az ipar i par kok fej lesz té sét
szol gá ló rend szer mû kö dé sé rõl  szóló 186/2005. (IX. 13.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-a (3) be kez dé sé -
nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) Az „Ipar i Park” cím el nye ré sé nek egyéb fel té te lei:]
„b) a pá lyá zat be adá sa kor már leg alább 5 vál lal ko zás az

ipar i park te rü le tén mû kö dik, és a vál lal ko zá sok ál tal tel jes 
idõ ben fog lal koz ta tot tak együt tes lét szá ma leg alább
100 fõ;”

2.  §

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

„(3) A Bí rá ló Bi zott ság a kö vet ke zõ szer vek egy-egy
kép vi se lõ jé bõl áll:

a) mi nisz té riu mok és köz pon ti hi va ta lok:
aa) Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té -

rium,
ab) Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium,
ac) Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium,
ad) Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium,
ae) Pénz ügy mi nisz té rium,
af) Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium,
ag) Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal,
ah) Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség;
b) or szá gos fej lesz té si prog ra mo kat ko or di ná ló szer ve -

ze tek:
ba) Ma gyar Be fek te té si és Ke res ke de lem-fej lesz té si

Kht. (ITDH),
bb) Re gi o ná lis Fej lesz té si Hol ding Zrt.;
c) egyéb szer ve ze tek:
ca) Ma gyar In no vá ci ós Szö vet ség,

cb) Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra,
cc) Mun ka adók és Gyár ipa ro sok Or szá gos Szö vet sé ge,
cd) Vál lal ko zók és Mun kál ta tók Or szá gos Szövet sége.”

(2) Az R. 12.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A Bí rá ló Bi zott ság az el nök elõ ter jesz tése alap ján
ér té ke li az „Ipar i Park” és a mi nõ sí tett ipar i park cím el -
nye ré se ér de ké ben be nyúj tott pá lyá za to kat, a 4.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti meg ál la po dá sok 7.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti mó do sí tá sát, és a 8.  § (1) be kez dé se alap -
ján le foly ta tott el já rás ered mé nyét.”

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

„(7) A Bí rá ló Bi zott ság maga ha tá roz za meg mû kö dé si
rend jét.”

3.  §

(1) Az R. 13.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Ta nács el nö ke a mi nisz ter ál tal ki je lölt szakállam -
titkár.”

(2) Az R. 13.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A Ta nács maga ha tá roz za meg mû kö dé si rend jét.”

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tályba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
3/2007. (I. 18.) Korm.

rendelete

az ûrkutatással és ûrtevékenységgel kapcsolatos
kormányzati feladatokról  szóló

300/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Alkot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben a kö vet ke zõ
ren de le tet al kot ja:

1.  §

Az ûr ku ta tás sal és ûr te vé keny ség gel kap cso la tos kor -
mány za ti fel ada tok ról  szóló 300/2005. (XII. 23.) Korm.
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ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„1.  § Az ûr ku ta tás sal és ûr te vé keny ség gel (a továb biak -
ban: ûr ku ta tás) kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kat a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter (a továb biak ban: mi -
nisz ter) az e ren de let ben fog lal tak sze rint lát ja el.”

2.  §

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

„(2) A MÛT tag jai:

a) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter, az ön -
kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter, a kül ügy mi nisz ter,
az egész ség ügyi mi nisz ter, a hon vé del mi mi nisz ter, a
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ve ze tõ je ál tal ki je lölt
 személy, az Ûr ku ta tá si Tu do má nyos Ta nács el nö ke, a
 Magyar Ûr ku ta tá si Iro da igaz ga tó ja,

b) a MÛT el nö ké nek fel ké ré sé re a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia el nö ke ál tal ki je lölt sze mély, to váb bá a
MÛT el nö ke ál tal fel kért, az ûr ku ta tás te rén ki emel ke dõ
ered mé nye ket el ért öt szak ér tõ.”

3.  §

(1) Az R. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
az aláb bi ren del ke zés lép:

„3.  § (1) A mi nisz ter ûr ku ta tás sal kap cso la tos fel ada ta i -
nak el lá tá sá ban a MÛI a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té rium szer ve ze ti egy sé ge ként mû kö dik köz re.”

(2) Az R. 3.  §-ának (2) be kez dé se az aláb bi i) pont tal
egé szül ki:

(A MÛI fel ada ta kü lö nö sen:)

„i) az ûr ku ta tás kör nye zet vé de lem mel és víz üggyel kap -
cso la tos fel ada ta i nak ko or di ná lá sa.”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, egye de jû leg az R. 5.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 4.  §-ának
c) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

(A mi nisz ter az ûr ku ta tá sért való fe le lõs sé ge kö ré ben)

„c) biz to sít ja a Ma gyar Ûr ku ta tá si Ta nács (MÛT) és az
Ûr ku ta tá si Tu do má nyos Ta nács (a továb biak ban: ÛTT)
mû kö dé sé nek fel té te le it.”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, valamint

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM

együttes rendelete

a védett õshonos mezõgazdasági állatfajták
és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták

körének megállapításáról

Az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör vény
49.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

(1) A vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták olyan
ál lat faj ták, ame lye ket Ma gyar or szág ter mé szet föld raj zi
kör nye ze té ben, tör té nel mi múlt ra vissza te kin tõ en te nyész -
te nek, és ez ál tal a nem ze ti örök ség, a me zõ gaz da sá gi gén -
bank, valamint a ter mé szet- és táj vé de lem ré szé vé vál tak.
A vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták kö rét e ren de -
let 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(2) A ve szé lyez te tett me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták olyan
ma gas ge ne ti kai ér té ket kép vi se lõ, nem õs ho nos ál lat faj -
ták, ame lyek ki szo rul tak a ter me lés bõl, ezért a gén ál lo má -
nyuk meg õr zé se ér de ké ben szük sé ges sé vált vé del mük.
A ve szé lyez te tett me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták kö rét e ren de -
let 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

2.  §

(1) A vé dett õs ho nos és a ve szé lyez te tett me zõ gaz da sá -
gi ál lat faj ták kö ré nek mó do sí tá sát az ag rár po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter nél (a továb biak ban: mi nisz ter) le het kez de -
mé nyez ni.

(2) Az egyes me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták vé dett õs ho nos
me zõ gaz da sá gi ál lat faj tá vá nyil vá ní tá sá ra irá nyuló kez de -
mé nye zés ben iga zol ni kell a faj tá nak Ma gyar or szág ter -
mé szet föld raj zi kör nye ze té ben vég zett, tör té nel mi múlt ra
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vissza te kin tõ te nyész té sét. En nek ér de ké ben a kez de mé -
nye zés nek tar tal maz nia kell:

a) a kez de mé nye zés in do ka it,

b) a faj ta tör té nel mi le írá sát és annak for rá sát,

c) az adott faj ta fel lel he tõ törzs köny vé nek is mer te té sét,

d) az ál lo mány lét szá mát, vár ha tó vál to zá sát, és a kü lön 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott kri ti kus szint sze rin ti te -
nyész tés be vont nõ iva rú te nyész ál lat lét szám el éré sé hez
szük sé ges el já rást, valamint annak idõ igé nyét,

e) az ál lo mány tar tá si he lyét,

f) a je len le gi egye dek eset le ges vissza ve zet he tõ sé gét a
fel lel he tõ egy ko ri nyil ván tar tá sok hoz.

(3) A ve szé lyez te tett me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták el is me -
ré sé re irá nyuló kez de mé nye zés ben iga zol ni kell a faj ta
ma gas ge ne ti kai ér té két, valamint a lét szám ala ku lá sá nak
be mu ta tá sát, amely a ve szé lyez te tett kör be tör té nõ be so ro -
lás alap ját ké pe zi.

(4) Az 1.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti faj ták vé dett sé -
gé nek, illetve ve szé lyez te tett sé gé nek meg szû né sé re irá -
nyuló kez de mé nye zés ben be kell mu tat ni azo kat az in do -
ko kat, ame lyek iga zol ják a vé dett ség meg szün te té sé nek
szük sé ges sé gét.

3.  §

(1) A mi nisz ter lét re hoz za az Õs ho nos Ha szon ál la tok
Gén erõ for rás Bi zott sá got (a továb biak ban: Bi zott ság).

(2) A Bi zott ság

a) a mi nisz ter szá má ra vé le ményt alkot a vé dett õs ho -
nos és a ve szé lyez te tett me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták kö ré nek 
meg ál la pí tá sá ra irá nyuló kez de mé nye zés rõl, to váb bá ja -
vas la tot tesz e faj ták ge ne ti kai fenn tar tá sá ra, tá mo ga tá suk
és te nyész tõ szer ve ze ti ki je lö lé sük rend jé re,

b) éven te át te kin ti a vé dett õs ho nos és a ve szé lyez te tett
me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták hely ze tét, és amennyi ben szük -
sé ges, a mi nisz ter nél azok fenn tart ha tó hasz no sí tá sá ra irá -
nyuló in téz ke dé se ket kez de mé nyez, illetve egyéb ként az
ilyen tár gyú ter ve ze te ket vé le mé nye zi,

c) el vég zi a kü lön jog sza bály ban ré szé re elõ írt fel ada -
to kat.

(3) A Bi zott ság 10 tagú. El nö két a mi nisz ter há rom évre
ne ve zi ki. A Bi zott ság tag jai kö zül 5 fõt az õs ho nos faj ták
fenn tar tá sá ban ér de kelt szak mai szer ve ze tek de le gál nak,
egy-egy ta got pe dig az õket ko or di ná ló szö vet ség, a mi -
nisz ter, a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter, valamint
a te nyész té si ha tó ság de le gál. A Bi zott ság el nö ke ese ti
szak ér tõ ket kér het fel. A Bi zott ság el nö ke az ál lat ál lo má -
nyok ra vo nat ko zó ada to kat kér het a te nyész tõ szer ve ze -
tek tõl, a te nyész té si ha tó ság tól és az or szá gos Egy sé ges
Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend szer (ENAR) adat bá zi -
sá ból.

(4) A Bi zott ság éven te leg alább egy al ka lom mal ülé se -
zik. Ülés össze hí vá sát a mi nisz ter el ren del he ti, illetve bár -
me lyik tag kez de mé nyez he ti. Az ülés össze hí vá sá ról a
Bizott ság tit ká rá nak elõ ter jesz tése alap ján a Bi zott ság el -
nö ke dönt. Kö te le zõ ülést össze hív ni a 2.  § (1) be kez dé se
sze rin ti kez de mé nye zés, valamint a kü lön jog sza bály sze -
rin ti ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül, ame lyet
kö ve tõ 30 na pon be lül a Bi zott ság meg te szi ja vas la tát.

(5) A Bi zott ság a ha tá ro za ta it egy sze rû vagy mi nõ sí tett
szó több ség gel hoz za. A mi nõ sí tett szó több sé get igény lõ
ha tá ro za tok kö rét a Bi zott ság ál la pít ja meg. Sza va zat -
egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta dönt. A Bi zott ság
ügy rend jét maga ál la pít ja meg, amit a mi nisz ter jó vá hagy.

4.  §

A vé dett õs ho nos és a ma gas ge ne ti kai ér té ket kép vi se lõ 
ve szé lyez te tett hely zet be ke rült me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták
meg õr zé sé hez kü lön jog sza bály sze rint az ál lam tá mo ga -
tást ad.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a vé dett õs ho nos és ve szé -
lyez te tett hely zet be ke rült ál lat faj ták kö ré nek meg ál la pí tá -
sá ról  szóló 36/1994. (VI. 28.) FM–KTM együt tes ren de let.

Gráf Jó zsef s. k., Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si kör nye zet vé del mi és vízügyi

mi nisz ter mi nisz ter

1. számú melléklet
a 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelethez

Védett õshonos mezõgazdasági állatfajtáknak
minõsülnek az alábbi fajok fajtái

Faj Faj ta

Szar vas mar ha és bi valy: ma gyar szür ke

ma gyar bi valy

Sza már: ma gyar par la gi sza már

Ser tés: szõ ke man ga li ca

fecs ke ha sú man ga li ca

vö rös man ga li ca

Juh: fe hér hor to bá gyi rac ka

fe ke te hor to bá gyi rac ka

gyi me si rac ka

ci gá ja

cik ta
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Faj Faj ta

Kecs ke: ma gyar kecs ke

Tyúk: sár ga ma gyar

ken der ma gos ma gyar

fe hér ma gyar

fo goly szí nû ma gyar

fe hér er dé lyi ko pasz nya kú

fe ke te er dé lyi ko pasz nya kú

ken der ma gos er dé lyi ko pasz nya kú

Gyöngy tyúk: ma gyar par la gi gyöngy tyúk

Lúd: fod ros tol lú ma gyar lúd

ma gyar lúd

Ka csa: tar ka ma gyar ka csa

fe hér ma gyar ka csa

Puly ka: bronz puly ka

réz puly ka

Nyúl: ma gyar óri ás

2. számú melléklet
a 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelethez

Veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajtáknak
minõsülnek az alábbi fajok fajtái

Faj Faj ta

Szar vas mar ha: ma gyar tar ka

Ló: gid rán

hu cul

kis bé ri fél vér

li pi cai

fu ri o so-north star

nó ni usz

sha gya arab

Ponty: nyur ga ponty (Cyp ri nus car pio

car pio morp ha hun ga ri cus),

tõ ponty (Cyp ri nus car pio car pio

morp ha acu mi na tus)

A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint az egészségügyi miniszter

5/2007. (I. 18.) GKM–EüM
együttes rendelete

egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
53.  §-ának (5) be kez dé sé ben és (7) be kez dé sé ben,
valamint a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör -
vény 88.  §-a (2) be kez dé sé nek r) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A pol gá ri lé gi köz le ke dé si szak szol gá la ti en ge dé lyek
egész ség ügyi fel té te le i rõl és ki adá suk rend jé rõl  szóló
14/2002. (II. 26.) Kö ViM–EüM együt tes ren de let

a) 2.  §-ának 5. pont já ban a „Lég ügyi Igaz ga tó ság” szö -
veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pol gá ri
Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 1. mel lék le te 21. cí mé nek (4) be kez dé se a) pont já -
ban, 2. mel lék le te elsõ so rá ban, 2. mel lék le té ben fog lalt
„A dat lap re pü lõ or vo si mi nõ sí tés hez” min tá já nak (31)
pont já ban, 2. mel lék le té ben fog lalt „Or vo si vizs gá la ti lap”
min tá já nak (251) pont já ban, 2. mel lék le té ben fog lalt „Sze -
mé sze ti vizs gá la ti lap” min tá já nak elsõ so rá ban és (301)
pont já ban, 2. mel lék le té ben fog lalt „Für-orr-gé gé sze ti
vizs gá la ti lap” min tá já nak elsõ so rá ban és (401) pont já -
ban, 3. mel lék le te C) al cí mé nek 1. pont já ban, valamint
6. mel lék le té ben fog lalt „Min ta egész ség ügyi mi nõ sí tés -
hez” VIII. pont já ban a „Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság”
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pol -
gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 2. mel lék le té ben fog lalt „App li ca ti on form for Avi a -
ti on Me di cal Cer ti fi ca te” min ta fej lé cé ben, 2. mel lék le té -
ben fog lalt „Opht hal mo logy Exa mi na ti on Re port” min ta
fej lé cé ben, 2. mel lék le té ben fog lalt „Otor hi no la ryn go logy 
Exa mi na ti on Re port” min ta fej lé cé ben, valamint 6. mel -
lék le té ben fog lalt „Min ta egész ség ügyi mi nõ sí tés hez”
VIII. pont já ban a „Ci vil Avi a ti on Ad mi nist ra ti on” szö veg -
rész helyébe a „Civil Aviation Administration of National
Transport Authority” szöveg
lép.

2.  §

A ha jó zá si egész sé gi al kal mas ság fel té te le i rõl és vizs -
gá la ti rend jé rõl  szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM
együt tes ren de let 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben és 9.  §-ának
(2) be kez dé sé ben a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg -
rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hi va ta la” szö veg lép.
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3.  §

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

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Mol nár La jos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si egész ség ügyi mi nisz ter

mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint a környezetvédelmi és vízügyi

miniszter
6/2007. (I. 18.) GKM–KvVM

együttes rendelete

egyes közlekedési tárgyú rendeleteknek
a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával

kapcsolatos módosításáról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben, a kör nye zet vé del mé nek ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény
89.  §-ának (3) be kez dé sé ben, a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 
1997. évi CLV. tör vény 56.  §-ának a) pont já ban, a ke res -
ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör vény 12.  §-a (2) be -
kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az
1.  § vo nat ko zá sá ban a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A nem köz úti moz gó gé pek be épí ten dõ bel sõ égé sû mo -
to rok gáz ne mû és ré szecs kék bõl álló szennyezõanyag-
 kibocsátásának kor lá to zá sá ról  szóló 75/2005. (IX. 29.)
GKM–KvVM együt tes ren de let

a) 7.  §-ának (8) be kez dé sé ben a „te rü le ti leg ille té kes
köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban: NKH) te rü le ti leg
ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá gai” szö veg,

b) 7.  §-ának (8) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Köz le ke -
dé si Fel ügye le tet” szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gát” szö veg,

c) 15.  §-ának (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az
„a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let (a továb biak ban:
KKF)” szö veg rész he lyé be az „az NKH Közép-magyar -
országi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

d) 15.  §-a (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban és
(3) be kez dé sé ben, valamint 16.  §-ának (5) be kez dé sé ben
az „A KKF” szö veg rész he lyé be az „Az NKH Közép-
 magyarországi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

e) 16.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a KKF” szö veg rész
he lyé be az „az NKH” szö veg,

f) 16.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „(szám la szá ma:
10032000-00283779)” szö veg rész he lyé be a „(számla -
száma: 10032000-00289926-00000000)” szö veg,

g) 16.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „a Köz le ke dé si
 Fõfelügyelethez” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz -
pon ti Hi va ta lá hoz” szö veg
lép.

2.  §

Az új sze mély gép ko csik üzem anyag-gaz da sá gos sá gi és
szén-di oxid-ki bo csá tá si ada ta i nak köz zé té te lé rõl  szóló
12/2002. (III. 14.) GM–Kö ViM–KöM együt tes ren de let
1.  §-ának r) pont já ban a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye -
let” szö veg ész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

3.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a nem köz úti moz gó gé pek be épí ten dõ bel sõ égé sû
mo to rok gáz ne mû és ré szecs kék bõl álló szennye zõ -
anyag-ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról  szóló 75/2005.
(IX. 29.) GKM–KvVM együt tes ren de let 16.  §-ának
(10) be kez dé se.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si kör nye zet vé del mi és víz ügyi

mi nisz ter mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
2/2007. (I. 18.) HM

rendelete

a Magyar Honvédség jelképeirõl és jelzéseirõl  szóló
3/1996. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti jel ké pe i nek és a
 Magyar Köz tár sa ság ra uta ló el ne ve zés nek a hasz ná la tá ról
 szóló 1995. évi LXXXIII. tör vény 21.  § (1) be kez dé sé nek
a) és c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Ma gyar
Hon véd ség jel ké pe i rõl és jel zé se i rõl  szóló 3/1996.
(IV. 12.) HM ren de le tet (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk 
sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az R. 2.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:
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[(1) A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: Hon véd -
ség) csa pat zász ló ra jo go sult ka to nai szer ve ze tei:]

„d) az MH 1. Hon véd Tûz sze rész és Ha di ha jós Ez red, és”

2.  §

(1) Az R. 3.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A csa pat zász lót – a Hvt. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja alap ján – a köz tár sa sá gi el nök ado má nyoz za az
ál ta la ki bo csá tott ok irat tal. A csa pat zász ló át adá sa a nem -
ze ti, ál lam i és ka to nai ün ne pek al kal má val, ün ne pé lyes ke -
re tek kö zött tör té nik.”

(2) Az R. 3.  § (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A csa pat zász ló ado má nyo zá sa irán ti ké rel met a 2.  §
(1) be kez dé se sze rin ti ka to nai szer ve zet pa rancs no ka
( vezetõje) a ter ve zett csa pat zász ló-át adá si ün ne pet meg -
elõ zõ 90 nap pal – az MH köz pon ti sze mély ze ti szer ve
 útján – a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek ter jesz ti fel.”

3.  §

Az R. 11.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A hon vé del mi célú lé gi jár mû ve ken el he lye zen dõ

fel ség je lek le írá sát az ál lam i lé gi jár mû vek nyil ván tar tá sá -
ról  szóló jog sza bály tar tal maz za.”

4.  §

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

„(1) A csa pat zász ló, az 5.  §-ban meg ha tá ro zot tak ki vé -
te lé vel a zász ló sza lag, a ha di lo bo gó, valamint az ár boc jel -
vé nyek el ké szít te té sé rõl, ja vít ta tá sá ról, eset le ges cse ré jé -
rõl és a csa pa tok hoz való el jut ta tá sá ról a Had tör té ne ti In té -
zet és Mú ze um gon dos ko dik, a Ma gyar Hon véd ség költ -
ség ve té sé nek ter hé re.”

5.  §

Az R. 3. szá mú mel lék le té nek he lyé be a je len ren de let
mel lék le te lép.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg az R. 4.  §-ának (2) be kez dé se és
10.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál lam i
lé gi jár mû vek nyil ván tar tá sá ról, gyár tá sá ról és ja ví tá sá ról,
valamint a tí pus- és lé gi al kal mas sá gá ról  szóló 21/1998.
(XII. 21.) HM ren de let be ve ze tõ ren del ke zé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
(a továb biak ban: Lt.) 18.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben,
29.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 47.  §-ának (1) és (2) be kez -
dé sé ben és a 49.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:”

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

Melléklet
a 2/2007. (I. 18.) HM rendelethez

„3. számú melléklet
a 3/1996. (IV. 12.) HM rendelethez

A felségjel

A fel ség jel le írá sa: A fel ség jel nem ze ti szí ne ket tar tal -
ma zó egyen lõ szá rú há rom szög, amely nek ma gas sá ga az
alap két sze re se. A szí nek a há rom szög ben úgy he lyez ked -
nek el, hogy a há rom szög mind két szá ra men tén az alap
1/9-ed ré szé nek meg fe le lõ szé les sé gû pi ros szí nû, majd fe -
hér szí nû sáv hú zó dik, ame lyek kö zött a há rom szög fenn -
ma ra dó te rü le te zöld szí nû. Az így ki ala kult je let egy, az
alap 1/27-ed rész e szé les sé gû fe hér ke ret ve szi kö rül.

A fel ség jel el he lye zé se: A fel ség je let a ka to nai jár mû vek 
füg gõ le ges, vagy annak kö ze li ál lá sú sík ja in úgy kell fel -
fes te ni (fel he lyez ni), hogy a há rom szög nek az alap já val
szem be ni csú csa a jár mû ha la dá si irá nyá ba mu tas son. Ez -
ál tal bár mi lyen fe lü le ten el he lye zett fel ség jel a jár mû ha la -
dá si irá nyá ba mu ta tó, ék ala kú jel zés ként is hasz nál ha tó.

A fel ség jel el he lye zé sé nek ál ta lá nos sza bá lyai:

a) To ronnyal ren del ke zõ harc jár mû ve ken a harc jár mû
tor nyá nak két ol da lán, a ke reszt irá nyú szim met ria vo nal -
hoz ké pest 30°-ban elõ re, vagy a to rony hoz zá leg kö ze leb -
bi sza bad fe lü le tén.
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b) Egyéb ke re kes és lánc tal pas harc jár mû ve ken és von -
ta tó kon a harc jár mû ke reszt irá nyú szim met ria vo na lá hoz
leg kö ze lebb esõ sza bad fe lü le ten.

c) Te rep já ró sze mély és te her gép jár mû ve ken a gép jár -
mû két ol da lán, az elsõ aj tók ke reszt irá nyú szim met ria -
pont já ban.

d) Pót ko csi kon, kon té ne re ken és egyéb esz kö zö kön az
esz köz ol dal fe lü le té nek a ke reszt irá nyú szim met ria pont já -
ban.

e) Ha di ha jó kon:
ea) MS–25 AM ak na men te sí tõ ha jón a fel sõ kor mány -

ál lás és a ha jó ha rang fö löt t;
eb) tûz szer ész jár õr ha jón a kód lo bo gó tá ro ló do bo zon;
ec) parancs no ki mo tor csó na kon a hajó te te jén és a fel -

épít mény mind két ol da lán.

A fel ség jel mé re te:

A fel ség jel a jár mû jel le ge és a fel hasz nál ha tó fe lü let
mennyi sé ge sze rint két mé ret ben ké szül.

Fel ség jel
Mé re tek (mm)

a b c d k

I. mé ret 135 15 15 75 5

II. mé ret 90 10 10 50 3

”

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
1/2007. (I. 18.) KvVM

rendelete

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
 szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról

A ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény
34.  §-a (4) be kez dé sé nek ja) al pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 3.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott
feladat körben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és elekt ro ni kai
be ren de zé sek ben való al kal ma zá sá nak kor lá to zá sá ról
 szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM ren de let (a továb biak ban:
R.) 5.  §-a a kö vet ke zõ f), g), h) pon tok kal egé szül ki:

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:)

„f) a Bi zott ság 2006/690/EK ha tá ro za ta (2006. ok tó -
ber 12.) a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tás ér de -
ké ben a 2002/95/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv mel lék le té nek a kris tály üveg ben ta lál ha tó ólom al kal -
ma zá sai men te sí té sé nek te kin te té ben tör té nõ módosítá -
sáról;

g) a Bi zott ság 2006/691/EK ha tá ro za ta (2006. ok tó -
ber 12.) a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tás ér de -
ké ben a 2002/95/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv mel lék le té nek az ólom és a kad mi um al kal ma zá sai
men te sí té sé nek te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról;

h) a Bi zott ság 2006/692/EK ha tá ro za ta (2006. ok tó -
ber 12.) a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tás ér de -
ké ben a 2002/95/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv mel lék le té nek a hat vegy ér té kû króm al kal ma zá sai
men te sí té sé nek te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.”

2.  §

Az R. mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint mó do sul.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sé nek nap ján lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002/95/EK irány -
elve (2003. ja nu ár 27.) az egyes ve szé lyes anya gok elekt -
ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek ben való al kal ma zá sá -
nak kor lá to zá sá ról, mel lék let;

b) a Bi zott ság 2006/690/EK ha tá ro za ta (2006. ok tó -
ber 12.) a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tás ér de ké -
ben a 2002/95/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
mel lék le té nek a kris tály üveg ben ta lál ha tó ólom al kal ma zá sai
men te sí té sé nek te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2006/691/EK ha tá ro za ta (2006. ok tó -
ber 12.) a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tás ér de -
ké ben a 2002/95/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv mel lék le té nek az ólom és a kad mi um al kal ma zá sai
men te sí té sé nek te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról;

d) a Bi zott ság 2006/692/EK ha tá ro za ta (2006. ok tó -
ber 12.) a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tás ér de -
ké ben a 2002/95/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv mel lék le té nek a hat vegy ér té kû króm al kal ma zá sai
men te sí té sé nek te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,

kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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Melléklet az 1/2007. (I. 18.) KvVM rendelethez

(1) Az R. mel lék le té nek II. Ólom táb lá za ta a kö vet ke zõ 21–28. pont tal egé szül ki:

„

21. Ólom és kad mi um a zo mánc bo ro szi li kát üveg re való fel vi te lé hez hasz -
nált nyom da fes té kek ben.

nincs ha tár ér ték

22. Ólom, mint szennye zõ dés a szál op ti kai kom mu ni ká ci ós rend sze rek ben
hasz nált rit ka föld fém-vas-grá nát (RIG) Fa ra day-ro tá to rok ban.

nincs ha tár ér ték

23. Ólom a csat la ko zók ki vé te lé vel a NiFe ve ze tõ ko szo rú val ren del ke zõ
0,65 mm vagy ki sebb osz tó kö zû, fi nom osz tá sú (fi ne-pitch) kom po nen -
sek fe lü le tén, és ólom a csat la ko zók ki vé te lé vel a réz ve ze tõ ko szo rú val
ren del ke zõ 0,65 mm vagy ki sebb osz tó kö zû, fi nom osz tá sú (fi ne-pitch)
kom po nen sek fe lü le tén.

nincs ha tár ér ték

24. Ko rong- és sík mát rix ala kú több ré te gû ke rá mia kon den zá to rok gép pel
ké szí tett át me nõ fu ra tok ba tör té nõ for rasz tá sá hoz hasz nált for rasz tó anya -
gok ban lévõ ólom.

nincs ha tár ér ték

25. Ólom oxid a plaz ma kép meg je le ní tõk ben (PDP) és fe lü let ve ze tõ elekt -
ron ki bo csá tó ki jel zõk ben (SED) hasz nált szer ke ze ti ele mek ben; ne ve ze -
te sen az elsõ és hát só üveg di elekt ro mos ré teg ben, az adat elekt ró dá ban,
a fe ke te sáv ban, a cí mez he tõ elekt ró dá ban, a ha tá ro ló bor dák ban, le zá ró
fritt ben és fritt gyû rû ben, valamint nyo mó pasz ták ban.

nincs ha tár ér ték

26. Ólom oxid a Black Light Blue (BLB) lám pák üveg vé dõ bur ko la tá ban. nincs ha tár ér ték

27. Nagy tel je sít mé nyû (több órán ke resz tül 125 dB SPL és a fe let ti hang tel -
je sít mény szin ten mû kö dõ) hang szó rók ban hasz nált át ala kí tók nál for -
rasz tó anyag ként al kal ma zott ólom öt vö ze tek.

nincs ha tár ér ték

28. A kris tály üveg ter mé kek cím ké zé sé rõl szóló 75/1999. (XII. 21.) GM
ren de let ha tá lya alá tar to zó kris tály üve gek ben ta lál ha tó ólom.

nincs ha tár ér ték

                                               ”

(2) Az R. mel lék le té nek IV. Hat vegy ér té kû króm táb lá za ta he lyé be a kö vet ke zõ táblázat lép:

„

IV. Hat vegy -
értékû króm

1. Ab szorp ci ós hû tõ gé pek hû tõ rend sze ré ben al kal ma zott szén acél kor ró -
zió vé del mé re.

nincs ha tár ér ték

2. Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te lé -
rõl szóló kü lön jog sza bály IT és táv köz lé si be ren de zés ka te gó ri á ba tar to -
zó be ren de zé sek ben, a kor ró zió el le ni vé de lem re és az elekt ro mág ne ses
in ter fe ren cia el le ni vé de lem re szol gá ló, fes tet len fém le me zek és kap -
csok kor ró zi ót meg elõ zõ be vo na ta i ban ta lál ha tó hat vegy ér té kû króm.
2007. jú li us 1-jé ig en ge dé lye zett men te sí tés.

nincs ha tár ér ték

                                               ”
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
2/2007. (I. 18.) KvVM

rendelete

a Lampl Hugó-emlékplakett alapításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Ter ve zé si, ki vi te le zé si, tech no ló gi ai, táj esz té ti kai és
kör nye zet vé del mi szem pont ból ki ma gas ló, gaz da sá go san
meg va ló sí tott, to váb bá gaz da sá go san üze mel tet he tõ vízi
lé te sít mé nyek (a to váb bi ak ban: lé te sít mény) ter ve zé sé ért,
ki vi te le zé sé ért fe le lõs ter mé sze tes sze mé lyek nek a lé te sít -
mény meg va ló sí tá sá ban való meg ha tá ro zó köz re mû kö dé -
sé ért, illetve az ered mé nyes ség ér de ké ben ki fej tett mun ká -
ja el is me ré sé re Lampl Hu gó-em lék pla ket tet (a továb biak -
ban: em lék pla kett) ala pí tok.

2.  §

(1) Az em lék pla ket tet pá lyá zat út ján éven ként egy, a pá -
lyá zat be nyúj tá sá nak évé ben vagy az azt meg elõ zõ há rom
év ben Ma gyar or szá gon üzem be he lye zett lé te sít mény ter -
ve zé séért, ki vi te le zé séért fe le lõs ter mé sze tes sze mély
nyer he ti el.

(2) Az em lék pla kett el nye ré sé re a lé te sít mény ter ve zé -
sé ért vagy a ki vi te le zé sé ért fe le lõs ter mé sze tes sze mély
vagy több sze mély együt te sen nyújt hat nak be pá lyá za tot.
A pá lyá zat több ször is be nyújt ha tó. Em lék pla kett ugyan -
azon lé te sít mény ter ve zé sé ért, ki vi te le zé sé ért egy al ka -
lom mal ado má nyoz ha tó.

3.  §

A pá lyá za ti ki írást min den év áp ri lis 1-jé ig a víz gaz dál -
ko dá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium
(a  továbbiakban: mi nisz té rium) te szi köz zé hon lap ján, egy 
or szá gos na pi lap ban és a mi nisz té rium hi va ta los lap já ban.

4.  §

(1) A pá lyá za tot e ren de let 1. mel lék le té ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint min den év jú li us 1-jé ig kell be nyúj ta ni a víz -
gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter hez (a to váb bi ak ban:
 miniszter).

(2) A mi nisz ter a be ér ke zett pá lyá za to kat tárgy év jú li us
15-éig to váb bít ja a Lampl Hugó Em lék pla kett Bi zott ság
ré szé re.

5.  §

(1) A mi nisz ter a pá lyá za tok ról  szóló dön tés szak mai
elõ ké szí té sé re ja vas lat te võ szerv ként Lampl Hugó Em lék -
pla kett Bi zott sá got (a to váb bi ak ban: Bi zott ság) hoz lét re.

(2) A Bi zott ság 8 fõ bõl áll, el nö két és hét tag ját a mi -
nisz ter ne ve zi ki. A Bi zott ság el nö ke a mi nisz té rium víz -
ügyi szak ál lam tit ká ra (a to váb bi ak ban: szak ál lam tit kár).
A Bi zott ság két tag já ra a Ma gyar Hid ro ló gi ai Tár sa ság,
egy-egy tag já ra a szak ál lam tit kár, az épí tés ügyért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium, a Ma gyar Ví zi köz -
mû Szö vet ség, a Víz gaz dál ko dá si Tár su la tok Or szá gos
Szak mai Szö vet sé ge és a Bu da pes ti Mû sza ki Egye tem
 tehet ja vas la tot. A ta gok meg bí za tá sa 5 évre szól.

6.  §

(1) A Bi zott ság a be ér ke zett pá lyá za to kat e ren de let
1. és 2. mel lék le té ben fog lal tak alap ján mi nõ sí ti, és az em -
lék pla kett oda íté lé sé re irá nyuló ja vas la tát tárgy év de cem -
ber 15-éig a mi nisz ter elé ter jesz ti.

(2) Az em lék pla kett ado má nyo zá sá ról a Bi zott ság ja -
vas la ta alap ján a mi nisz ter dönt.

(3) Az ado má nyo zás ra éven te egy szer, a Víz Vi lág nap -
ján – már ci us 22-én – ke rül sor.

(4) A ter ve zé sért és a ki vi te le zé sért fe le lõs ter mé sze tes
sze mély em lék pla ket tet és ado má nyo zást iga zo ló ok le ve -
let kap. A lé te sít mé nyen az em lék pla kett ado má nyo zá sát
iga zo ló em lék táb la ke rül el he lye zés re. Az em lék pla kett és
az em lék táb la le írá sát e ren de let 3. mel lék le te tar tal maz za.

7.  §

(1) Az em lék pla kett ado má nyo zá sát – a ki tün te tett lé te -
sít mény, valamint a ter ve zé sért és a ki vi te le zé sért fe le lõs
ter mé sze tes sze mély ér de me i nek a fel tün te té sé vel – a mi -
nisz té rium hi va ta los lap já ban köz zé kell ten ni.

(2) A pá lyá zat 1. mel lék let sze rin ti anya gát a Víz ügyi
Köz pont és Köz gyûj te mé nyek nél kell el he lyez ni.

8.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. melléklet
a 2/2007. (I. 18.) KvVM rendelethez

A pályázat tartalmi és formai követelményei

1. A pá lyá zat be nyúj tó i nak pon tos meg ne ve zé se.

2. Mû sza ki le írás. A ki vi te li terv mû sza ki le írá sá nak rö -
vi dí tett vál to za ta leg fel jebb 15 ol dal ter je de lem ben.

3. Át né ze ti hely szín rajz, amely be mu tat ja a lé te sít mény 
föld raj zi he lyét és a más lé te sít mé nyek hez való kapcso -
latát.

4. Rész le tes hely szín rajz, a lé te sít mény jel lem zõ mé re -
te i nek fel tün te té sé vel.

5. Tech no ló gi ai fo lya mat áb ra (mû kö dé si hossz-szel -
vény) – ha a mû be mu ta tá sá hoz szük sé ges – amely tar tal -
maz za a lé te sít mény fõ mé re te it és az egyes ré szek egy -

más hoz való csat la ko zá sát, to váb bá a lé nye ges technoló -
giai ada to kat.

6. A pá lyá zók ál tal szük sé ges nek ítélt rész let ter vek az
épít mé nyek rõl és épít mény rész le tek rõl.

7. Gaz da sá gi ér té ke lés, amely tar tal maz za a faj la gos
anyag, ener gia és egyéb költ ség mu ta tó kat, to váb bá össze -
ha son lí tást más ha son ló célú már mû kö dõ berendezé -
sekkel.

8. Ki egé szí tõ do ku men tu mok a pá lyá zat ér té ke lé sé nek
elõ se gí té sé re: fény ké pek, az üzem mû kö dé sé nek ered mé -
nye it iga zo ló do ku men tu mok, szak vé le mé nyek stb.

9. A do ku men tá ció mé re te: A/4 vagy en nek több szö rö se,
A/4 mé ret re haj to gat va.

10. A pá lyá zat nyelv e ma gyar és a pá lyá zók nak mind -
egyik do ku men tum részt alá írá suk kal kell el lát ni uk.
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2. melléklet a 2/2007. (I. 18.) KvVM rendelethez

Lampl Hugó-emlékplakett
bírálati lapja

1. A lé te sít mény meg ne ve zé se: .........................................................................................................................................

2. A lé te sít mény ter ve zé sé ért fe le lõs mér nök: ..................................................................................................................

3. A lé te sít mény ki vi te le zé sé ért fe le lõs mér nök: ..............................................................................................................

4. A pá lyá zat ér té ke lé se:
  4.1. Mû sza ki le írás: ........................................................................................................................................... pont
  4.2. Ter vek: ....................................................................................................................................................... pont
  4.3. Gaz da sá gi ér té ke lés: ................................................................................................................................... pont
  4.4. Ki egé szí tõ do ku men tu mok: ........................................................................................................................ pont
  4.5. Esz té ti kai meg je le nés: ................................................................................................................................ pont
  4.6. Nyel vi igé nyes ség: ..................................................................................................................................... pont

5. A lé te sít mény ér té ke lé se:
  5.1. A cél nak való meg fe le lõ ség: ...................................................................................................................... pont
  5.2. Egye di szak mai szem pon tok: ..................................................................................................................... pont
  5.3. Szer ke ze ti ele mek ki ala kí tá sa: .................................................................................................................... pont
  5.4. Idõ ál ló ság: .................................................................................................................................................. pont
  5.5. Mun ka vé de lem: .......................................................................................................................................... pont
  5.6. Esz té ti kai ki ala kí tás: ................................................................................................................................... pont
  5.7. Kör nye zet vé de lem: ..................................................................................................................................... pont

Össze sen: ................................................................................................................................................................. pont

Az elõ zõ kér dé sek mind egyi ké re 0-tól 5-ig ter je dõ pont ad ha tó. A ma ga sabb pont szám je len ti a jobb osz tály za tot.

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

.........................................................................
a bí rá ló alá írá sa



3. melléklet
a 2/2007. (I. 18.) KvVM rendelethez

A Lampl Hugó-emlékplakett és emléktábla leírása

1. Em lék pla kett

Az em lék pla kett 75 mm át mé rõ jû, 5 mm vas tag bronz -
érem, amely nek elõ lap ján

„... (a ki tün te tett neve)...-nak ki emel ke dõ je len tõ sé gû
ví zi lé te sít mény meg va ló sí tá sá ban való köz re mû kö dé sé ért
(dá tum)” fel irat lát ha tó.

Az em lék pla kett hát ol da lán a Ma gyar Köz tár sa ság egy -
mást ke resz te zõ tölgy- és ba bér ág gal öve zett cí me re he -
lyez ke dik el, ame lyet a „Lampl Hu gó-em lék pla kett” és „a
víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter tõl” fel irat vesz kör be.

2. Em lék táb la

Az em lék pla kett oda íté lé sé nek té nyét iga zol ja, a lé te sít -
mény kül sõ fe lü le tén jól lát ha tó mó don el he lyez ve.

Az em lék táb la 67×125 cm mé re tû vö rös réz önt vény,
amit fe lül a Víz ügy 20 cm át mé rõ jû Emb lé má ja (egy mást
met szõ fo lyók se ma ti kus áb rá ján bal ol da lon fe lül egy víz -
csepp, alul a VÍZÜGY fel irat) dí szí t, alá 6 cm-es ma gas sá -
gú ki dom bo ro dó be tûk kel a kö vet ke zõ szö veg ke rül:

„E lé te sít mény meg va ló sí tá sá ban köz re mû kö dõ sze -
mélyt a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter Lampl Hugó-
 emlékplakettel tün tet te ki.”

Az oktatási és kulturális miniszter
1/2007. (I. 18.) OKM

rendelete

a közoktatás minõségbiztosításáról
és minõségfejlesztésérõl  szóló

3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról

A köz ok ta tás ról  szóló – több ször mó do sí tott – 1993. évi
LXXIX. tör vény (a továb biak ban: köz ok ta tás ról  szóló tör -
vény) 94.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban és az il le té -
kek rõl  szóló – több ször mó do sí tott – 1990. évi XCIII. tör -
vény 67.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján – az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj te kin te té ben a
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

(1) A köz ok ta tás mi nõ ség biz to sí tá sá ról és mi nõ ség fej -
lesz té sé rõl  szóló 3/2002. (II. 15.) OM ren de let (a továb -

biak ban: R.) 13.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
rendelkezés lép:

„13.  § (1) A mi nõ sí té si el já rás meg in dí tá sát a fenn tar tó a 
mi nõ sí tõ tes tü let nél kez de mé nyez he ti írás ban, aján lott,
tér ti ve vé nyes kül de mény for má já ban.”

(2) Az R. 13.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény mû vé sze ti
ne ve lõ és ok ta tó te vé keny sé gé nek mi nõ sí té se a kö vet ke zõ
do ku men tu mok ban be jegy zett ada tok ala pul vé te lé vel tör -
té nik:]

„b) nem he lyi ön kor mány zat ál tal fenn tar tott alap fo kú
mû vé szet ok ta tá si in téz mény ese tén a szék hely re és va la -
mennyi te lep hely re  szóló ha tá lyos, jog erõs mû kö dé si en -
ge dély,”

(3) Az R. 13.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
d)–e) pon tok kal egé szül ki:

[(2) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény mû vé sze ti
ne ve lõ és ok ta tó te vé keny sé gé nek mi nõ sí té se a kö vet ke zõ
do ku men tu mok ban be jegy zett adatok alapulvételével
történik:]

„d) az in téz mény ren del ke zé sé re álló he lyi sé gek, esz kö -
zök, fel sze re lé sek jegy zé ke,

e) az in téz mény ben fog lal koz ta tott pe da gó gu sok jegy -
zé ke a név, ta ní tott tan tárgy, vég zett ség, szak kép zett ség
fel tün te té sé vel.”

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

„(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott do ku men tu mok,
valamint az in téz mény ben fog lal koz ta tott pe da gó gu sok
ok le ve le i nek fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát a mi nõ sí -
té si el já rás ké rel me zõ jé nek a ké re lem hez mel lé kel nie kell.
A ké rel me zõ nek csa tol nia kell to váb bá – elekt ro ni kus
adat hor do zón vagy pa pír ala pon – a fenn tar tá sá ban mû kö -
dõ alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény pe da gó gi ai prog -
ram ját, tan tárgy fel osz tá sát és a pe da gó gus-to vább kép zé si
ter vét. A fenn tar tó nak nyi lat koz nia kell ar ról, hogy

a) az in téz mény te vé keny sé gé vel össze füg gés ben
folyt-e vagy fo lyik-e a köz ok ta tás ról  szóló tör vény sze rin ti 
tör vényességi ellen õr zés, illetve ha tó sá gi ellen õr zés,
valamint esély egyen lõ ség gel, egyen lõ bá nás mód dal kap -
cso la tos el já rás, to váb bá, amennyi ben ilyen el já rás folyt,
az mi lyen ered ménnyel zá rult,

b) az ál lan dó al kal ma zot ti lét szám a ne ve lõ és ok ta tó
mun ká hoz ren del ke zés re áll,

c) az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény hány és mi -
lyen év fo lya mok kal mû kö dik,

d) a 14/C.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott elõ le get
be fi zet te.”

(5) Az R. 13.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé szül
ki és az ere de ti (5)–(7) be kez dés szá mo zá sa (6)–(8) be kez -
dés re vál to zik:

„(5) A mi nõ sí tõ tes tü let a be ér ke zett do ku men tu mok
alap ján elõ mi nõ sí té si el já rást foly tat le. Az elõ mi nõ sí té si
el já rás ered mé nye ként nyi lat ko zik ar ról, hogy az alap fo kú
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mû vé szet ok ta tá si in téz mény do ku men tu mai alap ján el fo -
gad ja-e a mi nõ sí té si el já rás meg in dí tá sa irán ti ké rel met
vagy sem. Ha a mi nõ sí tõ tes tü let a mi nõ sí tés irán ti ké rel -
met el fo gad ta, ér te sí ti a fenn tar tót a mi nõ sí té si el já rás to -
váb bi me ne té rõl. Ha a mi nõ sí tõ tes tü let a mi nõ sí té si el já rás 
irán ti ké rel met nem fo gad ja el, ér te sí ti a fenn tar tót az el -
uta sí tás ról és annak in do ka i ról. A fenn tar tó az ér te sí tés tõl
szá mí tott har minc na pon be lül is mé tel ten kér he ti a mi nõ sí -
té si el já rás meg in dí tá sát. Ha a mi nõ sí tõ tes tü let má sod szor
is el uta sít ja a mi nõ sí té si el já rás irán ti ké rel met, a fenn tar tó
az Ok ta tá si Hi va tal nál ha tó sá gi ellen õr zés le foly ta tá sát
kez de mé nyez he ti. A ha tó sá gi ellen õr zés pó tol hat ja a mi -
nõ sí té si el já rás le foly ta tá sá ra irá nyuló ké re lem el fo ga dá -
sát. A mi nõ sí té si el já rás irán ti ké re lem el fo ga dá sa az alap -
fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény elõ mi nõ sí té sét je len ti.”

2.  §

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

„(1) Az egyes mi nõ sí té si el já rá sért fi ze ten dõ mi nõ sí té si
díj mér té két – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a mi -
nõ sí tõ tes tü let ál la pít ja meg, és éven te köz zé te szi az Ok ta -
tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium hi va ta los lap já ban és a
hon lap ján.”

(2) Az R. 14/C.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -
szül ki és az ere de ti (2)–(6) be kez dés szá mo zá sa
(3)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(2) A 13.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mi nõ sí té si
el já rás irán ti ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg az OTP
Bank Rt. IX. Ke rü le ti Fiók 11709002-20073149 szám lá ra
mi nõ sí té si díj elõ leg ként a min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb
mun ka bér nek (mi ni mál bér) meg fe le lõ össze get be kell fi -
zet ni. Az elõ leg a mi nõ sí tõ tes tü let tõl nem igé nyel he tõ
vissza.”

(3) Az R. 14/C.  §-ának új szá mo zás sze rin ti (4) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a fenn tar tó mi nõ sí tés irán ti ké rel mét a hely szí ni
vizs gá lat meg kez dé se elõtt nyolc nap pal vissza von ja, a
mi nõ sí té si díj nak az elõ leg össze ge fe let ti ré szét (a továb -
biak ban: díj ki egé szí tés) ré szé re vissza kell fi zet ni.”

(4) Az R. 14/C.  §-ának új szá mo zás sze rin ti (5) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A mi nõ sí té si díj ki egé szí tés össze gét az elõ mi nõ sí -
tést kö ve tõ mi nõ sí té si el já rás meg kez dé sé vel egy ide jû leg
kell meg fi zet ni.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 12.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben a „mû vé sze ti ágan ként” szö veg rész.

(2) E ren de let ki hir de té sé vel egy ide jû leg
a) az R. 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „Or szá gos Köz -

ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont (a továb biak ban:
OKÉV)” szö veg rész he lyé be „Ok ta tá si Hi va tal (a továb -
biak ban: Hi va tal)”, a 13.  § (6) be kez dé sé ben, a 14/E.  §
(1) be kez dé sé ben, a 14/F.  §-ában, a 16.  § (3) be kez dé sé ben 
az „OKÉV” szö veg rész he lyé be a „Hi va tal” szö veg rész,

b) az R. 14.  § (3) be kez dé sé ben, 14/C.  § (1) be kez dé sé -
ben, 14/E.  § (1) be kez dé sé ben, 15.  § (9) be kez dé sé ben az
„Ok ta tá si Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „Ok ta tá si
és Kul tu rá lis Mi nisz té rium” szö veg rész,

c) az R. 1.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban a „Nem -
ze ti Szak kép zé si In té zet re (a továb biak ban: NSZI)” szö -
veg rész he lyé be a „Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé -
si In té zet re (a továb biak ban: NSZFI)” szö veg rész,
valamint a 3.  § (3) be kez dé sé ben az „NSZI” szö veg rész
he lyé be „NSZFI” szö veg rész lép.

(3) E ren de let ki hir de té sé vel egy ide jû leg a fel sõ ok ta tá si
ha tó sá gi el já rá si dí jak ról  szóló 8/2006. (IX. 7.) OKM ren -
de let

a) 1.  §-a (1) be kez dé sé ben a „Fel sõ ok ta tá si Re giszt rá -
ci ós Köz pont” szö veg rész he lyé be a „fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv (a továb biak ban: re -
giszt rá ci ós köz pont)” szö veg rész,

b) 1.  §-a (2), (3) és (6) be kez dé sé ben, 2.  §-a (1) be kez -
dé sé ben, valamint mel lék le té nek cí mé ben a „Fel sõ ok ta tá si 
Re giszt rá ci ós Köz pont” szö veg rész he lyé be a „regisztrá -
ciós köz pont” szö veg rész,

c) 1.  §-a (2) be kez dé sé ben a „10032000-00289311-
00000000” szö veg rész he lyé be a „10032000-00282637-
00000000” szö veg rész lép.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Az oktatási és kulturális miniszter
2/2007. (I. 18.) OKM

rendelete

a nemzeti kulturális örökség minisztere által
adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról
 szóló 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet kiegészítésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt fel -
hatalmazás alap ján az aláb bi a kat rendelem el:

1.  §

A nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re ál tal ado má -
nyoz ha tó mû vé sze ti és egyéb szak mai dí jak ról  szóló
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3/1999. (II. 24.) NKÖM ren de let a kö vet ke zõ 22/J.  §-sal
egé szül ki:

„22/J.  § (1) A „Ma gyar Kul túr a Kö ve te” cím azon
 magyar, illetve kül föl di ma gán sze mé lyek nek ado má nyoz -
ha tó, akik mun kás sá guk kal ki emel ke dõ ér de me ket sze rez -
tek a ma gyar kul túr a kül föl dön tör té nõ kép vi se le te te rén,
illetve te vé keny sé gük kel, kez de mé nye zé se ik kel hoz zá já -
rul tak ah hoz, hogy a ma gyar kul túr a szol gá la tá ban ál lók
mun kás sá gát kül föl dön is meg is mer jék, el is mer jék, és ezt
a jö võ re néz ve is vál lal ják.

(2) A cí met éven te a Ma gyar Kul túr a Nap ja al kal má ból
7 sze mély kap hat ja.

(3) A ki tün te tett ado má nyo zást iga zo ló ok ira tot, ér mét,
ki tû zõt és táb lát kap.

(4) Az érme ová lis ala kú, arany ból ké szült, mé re te
30×20, vas tag sá ga 3 mil li mé ter. Az érme egy ol da las,
 stilizált – az an gol Am bas sa dor (Nagy kö vet) szót szim bo -
li zá ló – „A” be tût áb rá zol, kör irat ban a „Ma gyar Kul túr a
Kö ve te” fel irat tal.

(5) A ki tû zõ ová lis ala kú, ara nyo zott ezüst bõl ké szült,
mé re te 15×10, vas tag sá ga 3 mil li mé ter. Az érme egy ol da -
las, sti li zált – az an gol Am bas sa dor (Nagy kö vet) szót
szim bo li zá ló – „A” be tût áb rá zol.

(6) A táb la ová lis ala kú, réz bõl ké szült, hosszú sá ga 200, 
ma gas sá ga 140, vas tag sá ga 3 mil li mé ter. A táb la sti li zált
– az an gol Am bas sa dor (Nagy kö vet) szót szim bo li zá ló –
„A” be tût áb rá zol, kör irat ban ma gya rul vagy a ki tün te tett
ál tal vá lasz tott nyel ven a „Ma gyar Kul túr a Kö ve te” fel -
irattal.”

2.  §

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

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
1/2007. (I. 18.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra és mu lasz tás ban meg -

nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyuló
in dít vá nyok tár gyá ban – dr. Ko vács Pé ter alkot mány bíró
pár hu za mos in do ko lá sá val – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja: az Alkot mány
61.  § (2) be kez dé sé bõl fa ka dó al kot má nyos kö ve tel mény,
hogy a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I.
tör vény 49.  §-a al kal ma zá sa kor a tá jé koz ta tás ki egyen sú -
lyo zott sá gát – a mû sor jel le gé tõl füg gõ en – az egyes mû -
sor szá mon be lül, illetve a mû sor szá mok összes sé gé ben
kell vizs gál ni.

2. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy a rá di ó zás -
ról és a te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se alkot mány elle nes, ezért azt 2007. jú ni us
30-i ha tállyal meg sem mi sí ti.

3. Az Alkot mány bíró ság a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó -
zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény 49.  §-a, 50.  § (2) be kez dé -
se, to váb bá 51.  § (2) be kez dé se alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sá ra irá nyuló in dít vá nyo kat el uta sít ja.

4. Az Alkot mány bíró ság a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó -
zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény 50.  § egé szé nek és az 51.  § 
(4) be kez dé sé nek a meg sem mi sí té sét, valamint a 49.  §
(6) be kez dé sé vel kap cso lat ban be nyúj tott, mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát, to -
váb bá az ORTT gya kor la tá nak a fe lül vizs gá la tát és meg -
ha tá ro zott tar tal mú köz le mény köz zé té te lét kezdemé -
nyezõ in dít ványt vissza uta sít ja.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz több in dít vány ér ke zett a rá -
di ó zás ról és a te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Médiatör vény) egyes ren del ke zé sei al -
kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra. Je len el já rás ban az Alkot -
mány bíró ság a Médiatör vény Pa nasz bi zott ság mû kö dé sé -
vel kap cso la tos 48.  § (3) be kez dé sé nek, 49–50.  §-ai nak,
50.  § (2) be kez dé sé nek, valamint 51.  § (2) be kez dés má so -
dik mon da tá nak és az 51.  § (4) be kez dé sé nek az alkot -
mány elle nessége meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kez -
de mé nye zõ in dít vá nyo kat bí rál ta el.

1. Az egyik in dít vány sze rint az Alkot mány 61.  §-ába
üt köz nek a Médiatör vény 49–50.  §-ai, mert azok nem zár -
ják ki annak a le he tõ sé gét, hogy a Pa nasz bi zott ság egyet -
len mû sor szám kap csán vizs gál ja a ki egyen sú lyo zott ság
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kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sü lé sét. A Pa nasz bi zott ság
ugyan is a 37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat ban (a továb -
biak ban: Abh.) meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek kel el len -
tét ben sok szor egy-egy mû sor szám  miatt lép fel.

Ez az in dít vány a Médiatör vény 48.  § (3) be kez dé sé nek
utó la gos vizs gá la tát is kéri az Al kot mány bí ró ság tól, mert
az a ké re lem sze rint sér ti az Alkot mány 61.  §-ának a sza -
bad vé le mény nyil vá ní tás jo gát biz to sí tó ren del ke zé sét és
el len té tes azok kal az al kot má nyos sá gi kö ve tel mé nyek kel,
ame lye ket az Alkot mány bíró ság az Abh.-ban meg fo gal -
ma zott.

2. A má sik in dít vány sze rint az Alkot mány 61.  § (2) be -
kez dé sé ben biz to sí tott saj tó sza bad sá got al kot mány sér tõ
mó don kor lá toz za a Médiatör vény 50.  § (2) be kez dé se,
mert „túl szé les fel ha tal ma zást ad” a Pa nasz bi zott ság nak,
illetve fel leb be zés ese tén az ORTT-nek. A Pa nasz bi zott -
ság és az ORTT ugyan is meg je lö li azt az idõ pon tot és mó -
dot, aho gyan a mû sor szol gál ta tó kö te les a Pa nasz bi zott -
ság, illetve az ORTT ál lás fog la lá sát kö zöl ni, vagy a ki -
fogást tevõ szá má ra ál lás pont ja ki fej té sé re le he tõ sé get
adni.

Az in dít vány emel lett az Alkot mány 57.  § (5) be kez dé -
sét, 59.  § (1) be kez dé sét és a 61.  §-át sér tõ nek tart ja, hogy a 
Médiatör vény 51.  § (2) be kez dés má so dik mon da ta alap -
ján a Pa nasz bi zott ság ál lás fog la lá sa ellen be nyúj tott jog or -
vos la ti ké re lem rõl má sod fo kon dön tõ ORTT el ma rasz ta ló
ha tá ro za tát a mû sor szol gál ta tó nak azon nal tel je sí te nie
kell, a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat ra be nyúj tott ké re lem nek
ugyan is a ha tá ro zat vég re haj tá sá ra néz ve nincs ha lasz tó
ha tá lya. Az in dít vá nyo zó sze rint ez a ren del ke zés nincs
össz hang ban a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Pp.) XX. és XXI. fe je ze te i -
ben fog lal tak kal sem.

Az in dít vány az Alkot mány té te les sza bá lyá nak meg je -
lö lé se nél kül, ál ta lá ban tart ja alkot mány elle nesnek, hogy a 
mû sor szol gál ta tót el ma rasz ta ló ha tá ro za tot az elõtt te szik
köz zé a Mû ve lõ dé si Köz löny ben (1999-tõl a Kul tu rá lis
Köz löny ben), mi e lõtt a fe lül vizs gá la ti ké re lem alap ján in -
dult bí ró sá gi el já rás jog erõ sen be fe je zõ dött vol na [Média -
tör vény 51.  § (4) be kez dés].

A Médiatör vény 49.  § (6) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
alap ján a Pa nasz bi zott ság a mû sor szol gál ta tót és a ki fo gást 
te võt meg hall gat hat ja. Az in dít vány sze rint a gya kor lat ban 
a Pa nasz bi zott ság több nyi re a fe lek meg hall ga tá sa nél kül,
az ira tok alap ján dönt. Így az ORTT is anél kül hoz ha tá ro -
za tot, hogy a fe le ket leg alább egy szer meg hall gat ták vol -
na. Ez a gya kor lat – a be ad ványt ké szí tõ sze rint – el len té tes 
az Alkot mány 61.  §-ába fog lal tak kal. Ezzel össze füg gés -
ben azt kéri az Al kot mány bí ró ság tól, hogy „kel lõ garan -
ciák hí ján az al kot má nyos vé de lem szem pont já ból nyil vá -
nít sa ag gá lyo san hi á nyos nak” a Médiatör vény 49.  § (6) be -
kez dé sét.

Vé gül az in dít vá nyo zó azt kez de mé nye zi, hogy az
Alkot mány bíró ság ha tá ro zat ban mond ja ki: „a po li ti kai
pár tok sem mi lyen for má ban nem avat koz hat nak be a köz -

szol gá la ti mé dia mû kö dé sé be, a Pa nasz bi zott ság nál ki zá -
ró lag ál lam pol gá rok te het nek pa naszt jo gos egyé ni ér de -
ke ik vé del mé ben”.

II.

1. Az Alkot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

„8.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra
és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„57.  § (5) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint min den ki jog or vos lat tal él het az olyan 
bí ró sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés ellen,
amely a jo gát vagy jo gos ér de két sér ti. A jog or vos la ti jo got 
– a jog vi ták éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké ben,
az zal ará nyo san – a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk
két har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott tör vény kor lá toz -
hat ja.”

„59.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den kit meg il -
let a jó hír név hez, a ma gán la kás sért he tet len sé gé hez,
valamint a ma gán ti tok és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez
való jog.”

„61.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga
van a sza bad vé le mény nyil vá ní tás ra, to váb bá arra, hogy a
köz ér de kû ada to kat meg is mer je, il le tõ leg ter jessze.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és védi a saj tó sza -
bad sá gát.”

2. A Médiatör vénynek az in dít vá nyok el bí rá lá sa so rán
figye lembe vett ren del ke zé sei:

„4.  § (1) A köz ér dek lõ dés re szá mot tar tó ha zai és kül föl -
di ese mé nyek rõl, vi ta tott kér dé sek rõl a tá jé koz ta tás nak
sok ol da lú nak, tény sze rû nek, idõ sze rû nek, tár gyi la gos nak
és ki egyen sú lyo zott nak kell len nie.

(2) A mû sor szol gál ta tás ban köz zé tett mû sor szá mok
összes sé ge, il le tõ leg ezek bár mely tar ta lom vagy mû faj
sze rin ti cso port ja nem áll hat párt vagy po li ti kai moz ga lom, 
illetve ezek né ze te i nek szol gá la tá ban.

(3) A mû sor szol gál ta tó po li ti kai tá jé koz ta tó és hír szol -
gál ta tó mû sor szá ma i ban mû sor ve ze tõ ként, hír ol va só ként,
tu dó sí tó ként rend sze re sen köz re mû kö dõ mun ka tár sak – a
mun ka vég zé sük re irá nyuló jog vi szo nyuk tól füg get le nül –
mû sor szol gál ta tó nál po li ti kai hír hez vé le ményt, ér té ke lõ
ma gya rá za tot – ki vé ve a hír ma gya rá za tot – nem fûz -
hetnek.

(4) A mû sor ban köz zé tett hí rek hez fû zött vé le ményt, ér -
té ke lõ ma gya rá za tot e mi nõ sé gé nek és szer zõ jé nek meg -
ne ve zé sé vel, a hí rek tõl meg kü lön böz tet ve kell közzé -
tenni.”

„48.  § (2) A Pa nasz bi zott ság ügy rend jét és az egyes
ügyek ben el já ró ta ná csok el já rá si rend jét – ide ért ve az el -
já ró Pa nasz bi zott ság tag já nak el fo gult ság  miatti ki zá rá sá ra 
vo nat ko zó sza bá lyo kat is – a Tes tü let ál la pít ja meg. En nek
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so rán fi gye lem mel kell len ni a fe lek egyen lõ sé ge, a nyil vá -
nos ság és a pár tat lan ság el vé nek ér vé nye sí té sé re.

(3) A Pa nasz bi zott ság ügy rend je tar tal maz za a 4.  §-a alá 
nem tar to zó pa nasz ügyek el in té zé sé nek rend jét is. Az
ilyen ügyek ben a Pa nasz bi zott ság a pa naszt meg vizs gál ja
és ál lás fog la lá sá ról tá jé koz tat ja a pa na szost, az érin tett
mû sor szol gál ta tót, to váb bá – ha ezt szük sé ges nek tart ja – a 
köz vé le ményt.”

„49.  § (1) Ha a mû sor szol gál ta tó a vé tel kör zet la kos sá -
gát fog lal koz ta tó tár sa dal mi kér dés ben egy ol da lú an tá jé -
koz ta t, kü lö nö sen ha a vi ta tott kér dés ben egyet len vagy
egy ol da lú ál lás pont meg je le ní té sé re vagy ki fe je zé sé re ad
le he tõ sé get, vagy ha egyéb mó don sú lyo san meg sér ti a ki -
egyen sú lyo zott tá jé koz ta tás kö ve tel mé nyét, a ki fe je zés re
nem jut ta tott ál lás pont kép vi se lõ je vagy a sé rel met szen ve -
dett (a továb biak ban: ki fo gást tevõ) ki fo gá sá val a mû sor -
szol gál ta tó hoz for dul hat.

(2) A ki fo gást tevõ a ki fo gás olt köz lés meg je le né sé tõl,
több szö ri köz lés ese tén az utol só is mét lés tõl szá mí tott
negy ven nyolc órán – a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vül
élõ (tar tóz ko dó, mû kö dõ) sze mély ese té ben nyolc na pon –
be lül írás ban kér he ti a mû sor szol gál ta tó tól ál lás pont já nak
– a ki fo gás olt ál lás pont meg je le né sé hez ha son ló kö rül mé -
nyek kö zöt ti – is mer te té sét. Nem él het a ki fo gá so lás jo gá -
val a ki fo gást tevõ, ha az is mer te tés re nem jut ta tott ál lás -
pont ja is mer te té sé re ezen ál lás pont más kép vi se lõ je már
le he tõ sé get ka pott, vagy ha e le he tõ sé get a ki fo gást tevõ
kap ta, de az zal nem élt.

(3) A mû sor szol gál ta tó a ki fo gás el fo ga dá sá ról vagy el -
uta sí tá sá ról, annak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott negy ven -
nyolc órán be lül dönt. A dön tés rõl a ki fo gást te võt ha la -
dék ta la nul ér te sí te ni kell. A ki fo gást tevõ a dön tés köz lé sé -
tõl szá mí tott negy ven nyolc órán be lül – a dön tés köz lé sé -
nek el ma ra dá sa ese tén a ki fo gás olt vagy sé rel me zett meg -
je le ní tés tõl szá mí tott hat na pon – kül föl di ese tén ti zen két
na pon – be lül a ki fo gás olt mû sor szám és a mû sor szol gál ta -
tó pon tos meg ne ve zé sé vel írás ban pa naszt nyújt hat be a
Pa nasz bi zott ság hoz. A Pa nasz bi zott ság hoz ak kor is be -
nyújt ha tó a pa nasz, ha a mû sor szol gál ta tó a ki fo gást el fo -
ga dó nyi lat ko za ta el le né re a ki fo gás ban fog lal ta kat nem
tel je sí ti. Eb ben az eset ben a Pa nasz bi zott ság hoz a ki fo gás
tel je sí té sé re vál lalt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ negy ven nyolc
órán be lül kell a pa naszt be nyúj ta ni.

(4) A Pa nasz bi zott ság a pa nasz be nyúj tá sá tól szá mí tott
ti zen öt na pon be lül ál lást fog lal a ki fo gást tevõ ál tal elõ ter -
jesz tett kér dé sek ben.

(5) A mû sor szol gál ta tó a Pa nasz bi zott ság fel hí vá sá ra
ha la dék ta la nul a Pa nasz bi zott ság ren del ke zé sé re bo csát ja
a vi ta tott mû sor szá mot rög zí tõ anya got, és meg ad ja a Pa -
nasz bi zott ság nak az üggyel kap cso lat ban kért fel vi lá go sí -
tást.

(6) A Pa nasz bi zott ság a mû sor szol gál ta tót és a ki fo gást
te võt meg hall gat hat ja. A meg hall ga tás tól való tá vol ma ra -
dás az ál lás fog la lás nak nem aka dá lya.”

„50.  § (2) Ha a Pa nasz bi zott ság ál lás fog la lá sa sze rint a
mû sor szol gál ta tó meg sér tet te a tá jé koz ta tás ki egyen sú lyo -

zott sá gát, a mû sor szol gál ta tó a Pa nasz bi zott ság ál tal meg -
je lölt idõ pont ban és mó don – a Pa nasz bi zott ság ál lás fog la -
lá sá ban fog lal tak nak meg fele lõen – ér té ke lõ ma gya rá zat
nél kül köz li a Pa nasz bi zott ság ál lás fog la lá sát, vagy le he -
tõ sé get ad a ki fo gást te võ nek ál lás pont ja meg je le ní té sé re.”

„51.  § (1) A Pa nasz bi zott ság ál lás fog la lá sa ellen jog or -
vos la ti ké re lem mel a Tes tü let hez le het for dul ni az ál lás -
fog la lás köz lé sé tõl szá mí tott negy ven nyolc órán be lül.
A mû sor szol gál ta tó jog or vos la ti ké rel me ha lasz tó ha tá lyú.

(2) A Tes tü let a jog or vos la ti ké re lem rõl nyolc na pon be -
lül ha tá roz. A Tes tü let el ma rasz ta ló ha tá ro za tát, illetve ha
a Tes tü let a mû sor szol gál ta tó ké rel mét el uta sít ja, a Pa nasz -
bi zott ság ál lás fog la lá sát azon nal tel je sí te ni kell.

(3) A Tes tü let ha tá ro za tá nak fe lül vizs gá la tát a bí ró ság -
tól le het kér ni. A bí ró ság a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló
– több ször mó do sí tott – 1952. évi III. tör vény (a továb -
biak ban: Pp.) XX. fe je ze té nek sza bá lyai sze rint jár el.
A bí ró ság a Tes tü let ha tá ro za tát meg vál toz tat hat ja.

(4) Az ala pos nak bi zo nyult ki fo gás nak a mû sor szol gál -
ta tó mû so rá ban tör tént köz lé sén túl me nõ en a mû sor szol -
gál ta tót ma rasz ta ló jog erõs ha tá ro za tot a Mû ve lõ dé si
 Közlönyben is köz zé kell ten ni.”

III.

Az in dít vá nyok rész ben meg ala po zot tak.

A most el bí rált mind két in dít vány ki fo gá sol ja, hogy a
Pa nasz bi zott ság (adott eset ben a má sod fo kon el já ró
ORTT) oly kor „mû kri ti kát” gya ko rol egy-egy mû sor ral
szem ben, azaz egyet len mû sor szám kap csán vizs gál ja a ki -
egyen sú lyo zott ság kö ve tel mé nyé nek az ér vé nye sü lé sét.
En nek – az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint – az az oka,
hogy a Médiatör vény vo nat ko zó 49.  §-a az Alkot mány
61.  § (1) és (2) be kez dé se it sér tõ mó don nem zár ja ki ki fe -
je zet ten e vizs gá ló dás le he tõ sé gét.

Az Alkot mány bíró ság a kö vet ke zõk ben azt vizs gál ta,
hogy a Pa nasz bi zott ság el já rá sát sza bá lyo zó Médiatör -
vény 49.  §-a az Alkot mány 8.  § (2) be kez dé sé nek meg fele -
lõen kor lá toz za-e a vé le mény- és saj tó sza bad sá got.

1. Az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat alap ján az ál lam
csak ab ban az eset ben kor lá toz hat ja az alap jo go kat, ha a
sza bá lyo zás alap já ul szol gá ló le gi tim cé lok vé del me más
mó don nem ér he tõ el. „Az alap jog kor lá to zá sá nak al kot -
má nyos sá gá hoz te hát szük sé ges, hogy a kor lá to zás meg fe -
lel jen az ará nyos ság kö ve tel mé nye i nek: az el ér ni kí vánt
cél fon tos sá ga és az en nek ér de ké ben oko zott alap jog sé re -
lem sú lya meg fe le lõ arány ban le gye nek egy más sal. A tör -
vényhozó a kor lá to zás so rán kö te les az adott cél el éré sé re
al kal mas leg eny hébb esz közt al kal maz ni.” (Összefog -
lalóan: 879/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1996, 401.)

Az Alkot mány 61.  § (1) be kez dé se alap ján min den ki nek 
joga van a sza bad vé le mény nyil vá ní tás hoz. A saj tó szá má -
ra spe ci á lis vé del met nyúj tó Alkot mány 61.  § (2) be kez dé -
se alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és védi a saj tó
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sza bad sá gát. Ezt a sza bad sá got az ál lam nak arra fi gye lem -
mel kell ga ran tál nia, hogy a saj tó egy részt a vé le mény nyil -
vá ní tás, más részt a tá jé koz ta tás és a vé le mény for má lás
fon tos esz kö ze. Az Alkot mány saj tó sza bad sá got ga ran tá ló
61.  § (2) be kez dé sé be be le tar to zik a cen zú ra ti lal ma és a
lap ala pí tás sza bad sá ga, (Abh., ABH 1992, 227, 229–230.)
to váb bá a szer kesz tõi au to nó mia is. [57/2001. (XII. 5.) AB
ha tá ro zat, ABH 2001, 484, 499.]

A tör vényhozó a Médiatör vény ben „a ki egyen sú lyo zott
tá jé koz ta tás elõ moz dí tá sá ra” hoz ta lét re a Pa nasz bi zott sá -
got. A mû sor szol gál ta tó szem pont já ból a ki egyen sú lyo zott 
tá jé koz ta tás kö ve tel mé nyé re vo nat ko zó elõ írás és a kö ve -
tel mény ér vé nye sü lé se fe let t õr kö dõ tes tü let, a Panasz -
bizottság lét re jöt te a saj tó sza bad ság je len tõs kor lá to zá sát
je len ti. Az Alkot mány bíró ság ezért a továb biak ban azt
vizs gál ta, mi lyen jog al ko tói cél ér de ké ben kor lá toz za a ki -
e gyen sú lyo zott sá got vizs gá ló Pa nasz bi zott ság el já rá sa a
mû sor szol gál ta tók szer kesz té si sza bad sá gát.

2. A tá jé koz ta tá si mo no pó li u mok lét re jöt té nek meg -
aka dá lyo zá sa al kot má nyos cél. [Alkot mány 61.  § (4) be -
kez dés] A tá jé koz ta tá si mo no pó li u mok a mû sor szol gál ta -
tá si tech no ló gia ro ham os fej lõ dé sét köve tõen el sõ sor ban a
„vé le mény mo no pó li u mok” ki ala ku lá sá nak ve szé lyét je -
len tik, ezért le gi tim cél ként fo gad ja el az Alkot mány bíró -
ság a vé le ményp lu ra liz mus fenn tar tá sát. E cél el éré se ér -
de ké ben kor lá toz za a ki egyen sú lyo zott ság kö ve tel mé nye a 
mû sor szol gál ta tó szer kesz té si sza bad sá gát. Ál ta lá no san
el fo ga dott, hogy a rá di ós és te le ví zi ós mû sor szol gál ta tás
vé le mény for má ló ha tá sa és a moz gó ké pek, han gok, élõ tu -
dó sí tá sok meg gyõ zõ ere je sok szo ro sa az egyéb informá -
ciós tár sa dal mi szol gál ta tá sok gon dol ko dás ra ható ere jé -
nek. Az elekt ro ni kus mé dia ese té ben ezért in do kolt spe ci á -
lis, a sok ol da lú tá jé koz ta tás ra vo nat ko zó elõ írások meg ho -
za ta la, amely nek cél ja az, hogy a po li ti kai kö zös ség tag jai
köz ér de kû kér dé sek ben a re le váns vé le mé nyek is me re té -
ben ala kít has sák ki ál lás pont ju kat.

3. A ki e gyen sú lyo zott sá gi kö ve tel mény olyan mé dia -
mo dell ben szü le tett, amely nek alap ve tõ jel lem zõ je volt a
kor lá to zott szá mú mû sor szol gál ta tó és az egy ol da lú tá jé -
koz ta tás. Ezt tük rö zi az 1992-ben ho zott Abh., amely a vé -
le mény nyil vá ní tá si és tá jé ko zó dá si sza bad ság ér vé nye sü -
lé se ér de ké ben a saj tó sza bad ság ra vo nat ko zó sa já tos sá go -
kon túl to váb bi fel té te le ket kö ve telt meg a rá di ó val és te le -
ví zi ó val kap cso lat ban, mert a föld fel szí ni mû sor szó rás ra
al kal mas frek ven cia-kész let szû kös erõ for rás, az or szá gos
köz szol gá la ti rá dió és te le ví zió pe dig mo no pol hely zet ben
volt. (ABH 1992, 227, 230–231.)

Az Alkot mány bíró ság meg vizs gál ta, hogy az új mû sor -
ter jesz té si tech no ló gi ák meg je le né sét köve tõen fenn tart -
ha tó ak-e az Abh. frek ven cia szû kös ség re és a köz szol gá la ti 
rá dió és te le ví zió mo no pol hely ze té re vo nat ko zó ér vei,
valamint azt, mi ként mó do sul a ki egyen sú lyo zott tá jé koz -
ta tás ra vo nat ko zó kö ve tel mény ér vé nyes sé gi köre az in -
for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák fej lõ dé sé vel.

3.1. A frek ven cia szû kös ség azt je len ti, hogy ana lóg
kör nye zet ben kor lá to zott az au di o vi zu á lis tar tal mak szol -
gál ta tá sá ra al kal mas frek ven ci ák szá ma. A frek ven -
cia-kor lát érv tech ni ka i lag egy re ke vés bé in do kol ha tó,
mert a di gi ta li zá lás lé nye ge sen ki sebb sáv szé les sé get igé -
nyel, mint az ana lóg át vi tel. Vál to zat lan mi nõ ség mel lett
te hát mennyi sé gi leg több mû sor szol gál ta tás ra van le he tõ -
ség, adott eset ben an nál is több re, amennyit a piac el
tud(na) tar ta ni. A frek ven cia szû kös ség re vo nat ko zó érv
meg ala po zat lan sá gá ra kö vet kez tet he tünk az új mû sor ter -
jesz té si tech no ló gi ák el ter je dé sé bõl is. E tech no ló gi ák
ugyan is nem igé nyel nek rá dió frek ven ci á kat. Ilyen pél dá ul
a di gi tá lis ká bel, az in ter net TV és a DSL ala pú in ter ak tív
TV.

A frek ven cia-kor lát ra vo nat ko zó érv el avult sá gá val
szem ben vi szont fel vet he tõ, hogy az ana lóg át vi tel meg -
szû né sét köve tõen meg je len nek olyan na gyobb sáv szé les -
sé get igény lõ tech ni kák, ame lyek  miatt is mét prob lé ma le -
het a föld fel szí ni frek ven ci ák kor lá to zott szá ma (tér ha tá sú
TV). Más részt a mû sor szol gál ta tá sok mel lett egyéb szol -
gál ta tá sok (pél dá ul mo bil szol gál ta tá sok) is cé lul tû zik a
jól hasz nál ha tó frek ven ci ák meg szer zé sét.

A frek ven cia-kor lát érv te hát – vár ha tó an – nem vá lik
tel je sen oka fo gyot tá, de ön ma gá ban nem in do kol hat ja a
rá dió és a te le ví zió mû kö dé sé re vo nat ko zó (a nyom ta tott
saj tót érin tõ ren del ke zé se ken túl me nõ) spe ci á lis ál lam i
elõ írások, ezen be lül a ki e gyen sú lyo zott sá gi kö ve tel mény
lé tét.

3.2. Az Abh. sze rint a tár sa da lom ban meg lé võ vé le mé -
nyek tel jes körû, ki egyen sú lyo zott ará nyú és va ló ság hû ki -
fe je zés re jut ta tá sá ra, valamint a köz ér dek lõ dés re szá mot
tar tó ese mé nyek rõl és té nyek rõl való el fo gu lat lan tá jé koz -
ta tás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét „a rá dió és
te le ví zió egé szét”, vagyis az összes bel föl di rá di ós és te le -
ví zi ós csa tor nát figye lembe véve kel lett biz to sí ta ni (kül sõ
plu ra liz mus) [meg erõ sít ve: 22/1999. (VI. 30.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1999, 176, 184.]. Más részt, az Abh. az ak kor
gya kor la ti lag mo no pol hely zet ben lévõ or szá gos köz szol -
gá la ti rá di ó val és te le ví zi ó val kap cso lat ban kö te lez te a tör -
vényhozót olyan tör vények meg al ko tá sá ra, ame lyek
„anya gi, el já rá si, valamint szer ve ze ti ren del ke zé sek kel”
te szik le he tõ vé a „tel jes körû, ki egyen sú lyo zott ará nyú és
va ló ság hû tá jé koz ta tást” (bel sõ plu ra liz mus).

Az Alkot mány bíró ság je len ügy ben meg ál la pí tot ta,
hogy az or szá gos köz szol gá la ti rá dió és te le ví zió mo no -
pol hely ze te az 1992-ben ho zott ha tá ro zat óta meg szûnt. A
föld fel szí ni frek ven ci án tör té nõ mû sor szó rás mel lett lé te -
zik töb bek kö zött a mû hol das és ká be les mû sor szol gál ta -
tás, és új le he tõ sé ge ket kí nál a táv köz lé si tech no ló gia
gyors fej lõ dé se. A kül sõ plu ra liz mus a rá dió és a te le ví zió
prog ra mok tel jes kí ná la tát figye lembe véve, a sok sze rep -
lõs piac lét re jöt té vel meg va ló sult. Ez a sok szí nû mû sor kí -
ná lat azon ban ön ma gá ban nem te szi szük ség te len né a ki -
egyensúlyozottsági kö ve tel mény (bel sõ plu ra liz mus) elõ -
írását.
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Az Abh. 1992-ben a ki egyen sú lyo zott ság mint a mû sor -
szol gál ta tás ra vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mény ér vé nye sü -
lé si kö ré nek a meg ha tá ro zá sa kor ab ból in dult ki, hogy az
or szá gos köz szol gá la ti rá di ók és te le ví zi ók a szû kös erõ -
for rás nak szá mí tó frek ven ci á kat hasz nál ják, más részt ab -
ból, hogy ezek azok a tö meg tá jé koz ta tá si esz kö zök, ame -
lyek a tár sa da lom egé szét szó lít ják meg.

Ma nem csak a köz szol gá la ti rá di ók és te le ví zi ók hasz -
nál nak föld fel szí ni frek ven ci át, valamint a tel jes körû és
tár gyi la gos tá jé koz ta tás alap ján lét re jö võ de mok ra ti kus
köz vé le mény ala kí tá sá ban sem csu pán a köz szol gá la ti mû -
sor szol gál ta tók vesz nek részt.

A föld fel szí ni frek ven ci át hasz ná ló te le ví zi ós és rá di ós
csa tor nák az ORTT ál tal adott mû sor szó rá si en ge dély
alap ján mû köd nek, ezért ér te lem sze rû en in do kolt annak
fo lya ma tos vizs gá la ta, hogy e mû sor szol gál ta tók a rá juk
vo nat ko zó jog sza bá lyok ban és az en ge dély ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek nek ele get tesz nek-e. A szû kös mér ték ben
ren del ke zés re álló frek ven ci át hasz ná ló te le ví zió és rá dió
csa tor nák min den ki szá má ra hoz zá fér he tõ, je len leg anya gi 
el len szol gál ta tás nél kül igény be ve he tõ mû sor szol gál ta tá -
sok.

A vé le ményp lu ra liz mus fenn tar tá sa ér de ké ben a ki -
egyen sú lyo zott ság vizs gá lan dó a köz pénz bõl lét re ho zott
és mû köd te tett köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók, to váb bá
azon ke res ke del mi rá di ók és te le ví zi ók ese té ben, ame lyek
vé le mény for má ló ere je je len tõs sé vá lik.

4. A tör vényhozó a ki e gyen sú lyo zott sá gi kö ve tel mény
ér vé nye sí té sé re sa já tos, több fo ko za tú el já rást in téz mé nye -
sí tett. A Médiatör vény 49.  §-a a ki egyen sú lyo zott ság ról
 szóló vita ren de zé sét el sõ sor ban a sé rel met szen ve -
dett/meg nem szó lal ta tott sze mély re és a mû sor szol gál ta -
tó ra bíz za, és csak en nek ered mény te len sé ge ese tén van le -
he tõ ség a Pa nasz bi zott ság el já rá sá nak a meg in dí tá sá ra.

A Médiatör vény 49.  § (1) be kez dés alap ján a ki fe je zés re 
nem jut ta tott ál lás pont kép vi se lõ je vagy a sé rel met szen ve -
dett ki fo gást nyújt hat be a mû sor szol gál ta tó hoz, ha az a vé -
tel kör zet la kos sá gát fog lal koz ta tó kér dés ben egy ol da lú an
tá jé koz ta t, kü lö nö sen, ha a kér dés ben egyet len vagy egy ol -
da lú ál lás pont meg je le ní té sé re vagy ki fe je zé sé re ad le he -
tõ sé get, vagy ha egyéb mó don sú lyo san meg sér ti a ki -
egyen sú lyo zott tá jé koz ta tás kö ve tel mé nyét. Eb ben a ki fo -
gást tevõ írás ban kér he ti a mû sor szol gál ta tó tól ál lás pont já -
nak – a ki fo gás olt ál lás pont meg je le né sé hez ha son ló kö -
rül mé nyek kö zöt ti – is mer te té sét. A mû sor szol gál ta tó a ki -
fo gás ról 48 órán be lül dönt, ezt köve tõen a ki fo gást tevõ
pa nasszal él het a Pa nasz bi zott ság nál. Erre utal a Médiatör -
vény 47.  § (1) be kez dé se: „a ki egyen sú lyo zott tá jé koz ta tás 
kö ve tel mé nyé nek (4.  §) meg sér té se  miatti pa na szo kat a
tes tü let Pa nasz bi zott sá ga (...) bí rál ja el”.

A tör vényhozó a Médiatör vény 49.  §-ának meg al ko tá -
sa kor a már lé te zõ jog vé del mi esz kö zök (saj tó-hely re iga -
zí tás, sze mé lyi sé gi jogi per, be csü let sér tés és rá gal ma zás
 miatti bün te tõ el já rás) mel lé il lesz tet te a ki fo gás és a pa -
nasz be nyúj tá sá nak le he tõ sé gét. Ez utób bi ak vi szont nem
a sze mé lyi sé gi jog sé rel mek or vos lá sát szol gál ják, és el sõ -
sor ban nem a va lót lan tény ál lí tá sok kor ri gá lá sát cé loz zák,
ha nem a ki egyen sú lyo zott tá jé koz ta tás kö ve tel mé nyé nek a 

meg sér té se ese tén je len te nek jog or vos la tot. Elõ for dul hat,
hogy ugyan azon mû sor szám(ok) tár gyá ban pár hu za mo san 
fo lyik az el já rás a bí ró ság elõtt saj tó-hely re ga zí tá si per ben
és a ki egyen sú lyo zott ság gal kap cso lat ban be nyúj tott ki fo -
gás majd pa nasz alap ján a Pa nasz bi zott ság elõtt. Saj -
tó-hely re iga zí tást az kér het, aki nek sze mé lyé re a saj tó köz -
le mény utal, vagy aki nek a sze mé lye a saj tó köz le mény tar -
tal má ból fel is mer he tõ (PK 13. szám). A bí ró ság a ké re lem
alap ján azt vizs gál ja, hogy a kö zölt tény va lós-e, illetve,
hogy a mû sor szol gál ta tó nem tün te tett-e fel va la mely va -
lós tényt ha mis szín ben [a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény 79.  § (1) be kez dé se]. A bí ró sá gok
szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI. tör -
vény 7.  §-a sze rint a bí ró ság ha tá ro za ta min den ki re kö te le -
zõ, ide ért ve azt is, ha a bí ró ság va la mely ügy ben ha tás kö -
rét vagy en nek hi á nyát ál la pít ja meg. A bí ró ság ha tá ro za ta
te hát köti a Pa nasz bi zott sá got is.

A pa nasz bi zott sá gi el já rás le foly ta tá sa vi szont „per füg -
gõ sé get” nem ered mé nyez, a Pa nasz bi zott ság, de még a
má sod fo kon el já ró ORTT dön té se sem je len t ítélt dol got.
Így a pa na szos a ki e gyen sú lyo zott sá gi el já rás meg in dí tá -
sá tól füg get le nül – amennyi ben annak jogi fel té te lei fenn -
áll nak – dönt het a saj tó-hely re iga zí tá si el já rás meg in dí tá -
sá ról. A hely re iga zí tá si per hez ké pest a Pa nasz bi zott ság
el já rá sát tá gabb sze mé lyi kör kez de mé nyez he ti (,,a ki fe je -
zés re nem jut ta tott ál lás pont kép vi se lõ je” és a „sé rel met
szen ve dett”), és a ki egyen sú lyo zott ság egyik ele mét al ko -
tó tény sze rû sé gi kö ve tel mény szé le sebb körû vizs gá la tot
en ged, mint a saj tó-hely re iga zí tás.

Mind ezek alap ján a vé le ményp lu ra liz mus mint al kot -
má nyos cél el éré se ér de ké ben nem mi nõ sül a saj tó sza bad -
ság szük ség te len kor lá to zá sá nak, hogy a tá jé koz ta tás sok -
szí nû sé gé nek a vizs gá la tá ra a jog al ko tó ön ál ló ál lam i in -
téz ményt ho zott lét re, és hogy e jog in téz mény el já rá sát kü -
lön, a Médiatör vény 49.  §-ában sza bá lyoz ta.

5. Az alap jog-kor lá to zás ará nyos sá gá nak a vizs gá la ta
kö ré ben ér té kel te az Alkot mány bíró ság azt az in dít vá nyo -
zói ki fo gást, amely sze rint a saj tó sza bad sá got sér ti, hogy a
Pa nasz bi zott ság egy mû so ron be lül is vizs gál hat ja a ki -
egyen sú lyo zott tá jé koz ta tás ér vé nye sü lé sét.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a Médiatör -
vény 49.  §-a alap ján nincs aka dá lya annak, hogy a mû sor -
szol gál ta tó rend sze re sen je lent ke zõ mû sor szá mok so ro za -
tá ban mu tas sa be a köz éle ti té má hoz kap cso ló dó re le váns
ál lás pon to kat. A ki egyen sú lyo zott tá jé koz ta tás kö ve tel mé -
nye nem ér tel mez he tõ úgy, mint amely azt a kö ve tel ményt
tá maszt ja a mû sor szol gál ta tó val szem ben, hogy az min den 
egyes ál lás pon tot min den mû sor szám ban meg je le nít sen.
Ha a ki e gyen sú lyo zott sá gi kö ve tel mény ér vé nye sí té sé re
min den eset ben ki zá ró lag egy mû sor szá mon be lül ke rít -
het ne sort a mû sor szol gál ta tó, az a saj tó-, azon be lül a szer -
kesz té si sza bad ság olyan fokú sé rel mét je len te né, ame lyet
a le gi tim jog al ko tói cél: a vé le ményp lu ra liz mus el éré se
nem iga zol. Az egyes mû sor szá mok ki egyen sú lyo zott sá -
gá ra vo nat ko zó elõ írás arra kész tet né a mû sor szol gál ta tó -
kat, hogy ke ve sebb tá jé koz ta tó jel le gû mû sort ké szít se nek, 
és hogy egy-egy vi ta tot tabb köz ügyet érin tõ kér dés rõl egy -
ál ta lán ne ejt se nek szót, a pa nasz bi zott sá gi el já rást el ke rü -
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len dõ. Ez pe dig a mû sor szol gál ta tók ön cen zú rá ját je len te -
né, amely nem a sok szí nû tá jé koz ta tás el éré sét se gí te né,
ha nem el len ke zõ leg, a mû so rok el szín te le ne dé sé hez ve -
zet ne, és a köz ügyek meg vi ta tá sa ellen hat na.

A tág ér te lem ben vett ki egyen sú lyo zott ság fo gal má ba
tar to zó kva li ta tív kö ve tel mé nye ket je len leg a Médiatör -
vény 4.  §-a és 23.  §-a ne ve sí ti.

A Pa nasz bi zott ság el já rá sa so rán al kal ma zan dó
Médiatör vény 4.  § (1) be kez dé se a „tá jé koz ta tás sal” kap -
cso lat ban fo gal maz za meg a sok ol da lú ság, a tény sze rû ség, 
az idõ sze rû ség és a tár gyi la gos ság, vagyis a bel sõ plu ra liz -
mus kö ve tel mé nye it. A tá jé koz ta tás – a mû sor faj tá já tól
füg gõ en – meg va ló sul hat egy mû sor szá mon (Médiatör -
vény 2.  § 28. pont) be lül, és meg va ló sul hat a na pon ta, he -
ten te, két he ten te, illetve a na gyobb idõ kö zön ként rend sze -
re sen je lent ke zõ mû so rok összes sé gé ben.

A Médiatör vény 4.  § (2) be kez dé se sze rint a „mû sor szá -
mok összes sé ge”, illetve a mû so rok „bár mely tar ta lom
vagy mû faj sze rin ti cso port ja” nem áll hat párt vagy po li ti -
kai moz ga lom, és azok né ze tei szol gá la tá ban. E sza bály
alap ján a tar tal mi be fo lyá so lás vizs gá la ta a mû sor fo lyam
egé szé re, illetve mû sor cso por tok ra vo nat ko zik.

A 4.  § (3) és (4) be kez dé sei azt a kö te le zett sé get fo gal -
maz zák meg, hogy a hír ol va sók, tu dó sí tók, a hír mû so rok
mû sor ve ze tõi a po li ti kai hír hez vé le ményt, ér té ke lõ ma -
gya rá za tot (a hír ma gya rá za tot ki vé ve) ne fûz ze nek [(3) be -
kez dés]; és azt, hogy a vé le ményt, ér té ke lõ ma gya rá za tot a
hí rek tõl meg kü lön böz tet ve kell köz zé ten ni [(4) be kez dés].

A köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tó a Médiatör vény
4.  §-ával tar tal mi lag meg egye zõ 23.  § (2) be kez dé se alap -
ján rend sze re sen, át fo gó an, el fo gu lat la nul, hi te le sen és
pon to san kö te les tá jé koz tat ni a köz ér dek lõ dés re szá mot
tar tó ha zai és kül föl di ese mé nyek rõl. A 23.  § (3) be kez dés -
ben fog lal tak sze rint a köz szol gá lat fel ada ta a mû sor szá -
mok és né ze tek sok szí nû sé gé nek, a ki sebb sé gi ál lás pon tok 
meg je le ní té sé nek és a mû sor szá mok vál to za tos sá gá nak a
biz to sí tá sa. A köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók ese té ben
te hát a médiatör vénybeli kü lö nös ren del ke zés mû sor szá -
mok sok szí nû sé gé rõl, vál to za tos sá gá ról szól, vagyis le he -
tõ vé te szi az egy mást ki egé szí tõ, illetve a meg ha tá ro zott
idõ kö zön ként rend sze re sen je lent ke zõ mû so rok együt tes
vizs gá la tát.

A fen ti – ki egyen sú lyo zott tá jé koz ta tás ra vo nat ko zó –
kö ve tel mé nyek sú lyos sé rel me ese tén a Médiatör vény
49.  §-a alap ján a „ki fe je zés re nem jut ta tott ál lás pont kép vi -
se lõ je” és a „sé rel met szen ve dett” a mû sor szol gál ta tó hoz,
annak si ker te len sé ge ese tén a Pa nasz bi zott ság hoz for dul -
hat. A sé re lem be kö vet kez het, ha „a vé tel kör zet la kos sá gát 
fog lal koz ta tó kér dés ben egy ol da lú an tá jé koz ta t”, ha egy
„vi ta tott kér dés ben egyet len vagy egy ol da lú ál lás pont
meg je le ní té sé re vagy ki fe je zé sé re ad le he tõ sé get” vagy
egyéb más mó don. Min den eset ben jo gal kal ma zói mér le -
ge lés kér dé se, hogy a jog sér tés olyan sú lyú-e, amely az el -
já rás meg in dí tá sát in do kol ja. A Médiatör vény 49.  § (2) be -
kez dé se – fõ sza bály sze rint – a sé rel mes köz lés meg je le -
né sé tõl (több szö ri köz lés ese tén az utol só is mét lés tõl) szá -
mí tott 48 órán be lül te szi le he tõ vé az érin tett szá má ra a ki -
fo gás be nyúj tá sát, a 49.  § (3) és (5) be kez dé sei pe dig „mû -
sor szá mot” em lí te nek. Ez utób bi ren del ke zé sek alap ján a

ki fo gást tevõ az ál ta la ki e gyen sú lyo zat lan nak vélt mû sor -
szám(ok)  miatt for dul a mû sor szol gál ta tó hoz, majd a Pa -
nasz bi zott ság hoz. A Pa nasz bi zott ság vi szont a tá jé koz ta -
tás ki egyen sú lyo zott sá gát – a mû sor jel le gé tõl füg gõ en –
egy mû sor szám ban vagy a mû so rok egy cso port já ban, a
rend sze re sen je lent ke zõ mû so rok ese té ben pe dig több,
egy mást kö ve tõ mû sor ban vizs gál ja.

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy a Médiatör -
vény 49.  §-a nem kor lá toz za arány ta la nul az Alkot mány
61.  § (2) be kez dé sét, mert – a fen ti ek alap ján – le he tõ vé te -
szi a ki egyen sú lyo zott ság több mû sor szám ban tör té nõ
vizs gá la tát és meg ha tá roz za a ki fo gás be nyúj tá sá nak,
valamint a ki fo gás si ker te len sé ge ese tén az ún. pa nasz jog
gya kor lá sá nak a ha tá ra it. A 49.  § (2) be kez dés rö vid idõt
biz to sí t a ki fo gás be nyúj tá sá ra: a sé rel me zett köz lés tõl,
több szö ri köz lés ese tén az utol só is mét lés tõl szá mí tott
48 órát (a kül föl dön élõ, tar tóz ko dó vagy mû kö dõ sze mély
ese té ben 8 na pot). A ki fo gás té tel jo gá val való vissza élést
el ke rü len dõ a 49.  § (2) be kez dés alap ján a ki fo gást tevõ
vé le mé nyé nek csu pán a ki fo gás olt ál lás pont meg je le né sé -
hez ha son ló kö rül mé nyek kö zöt ti is mer te té sét kér he ti.
Egy ál ta lán nem jo go sult a ki fo gás be nyúj tá sá ra, ha le he tõ -
sé ge volt ál lás pont ja ki fej té sé re, de az zal nem élt, vagy ha
ugyan azon ál lás pont más kép vi se lõ je már le he tõ sé get ka -
pott a meg szó la lás ra.

A Médiatör vény 49.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fõ sza -
bály sze rint a pa nasz be nyúj tá sá ra is vi szony lag rö vid idõ,
a mû sor szol gál ta tó dön té sé nek köz lé sét köve tõen 48 óra
(kül föl di ese té ben 12 nap) áll ren del ke zés re. A pa nasz jog
gya kor lá sá nak to váb bi kor lát ját je len ti, hogy a Panasz -
bizottság ha tá ro za ta ellen jog or vos la tot ki zá ró lag a mû sor -
szol gál ta tó szá má ra biz to sí t a Médiatör vény. „Az egy -
oldalú jog or vos la ti le he tõ sé get az in do kol ja, hogy a meg -
szó la lá si jo got ön ma gá ban nem le het ala nyi jog ként ér tel -
mez ni, jogi kö vet kez mé nyek kel pe dig csak a mû sor szol -
gál ta tó sújt ha tó” – szól a tör vény in do ko lá sa.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság a Médiatör -
vény 49.  §-a alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít ványt el uta sí tot ta.

A 38/1993. (VI. 11.) AB ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé ben
fog lalt meg ál la pí tás sze rint az Alkot mány bíró ság a jog sza -
bály al kot má nyos sá gi vizs gá la ta ered mé nye kép pen ha tá -
ro zat tal meg ál la pít hat ja azo kat az al kot má nyos kö ve tel -
mé nye ket, ame lyek nek a nor ma ér tel me zé sé nek meg kell
fe lel ni ük. Je len ügy ben az Alkot mány bíró ság úgy ítél te
meg, a Médiatör vény 49.  §-ának van olyan ér tel me zé se,
amely az Alkot mány 61.  § (2) be kez dé sé nek meg fe lel,
ezért ha tá ro za tá nak ren del ke zõ ré szé ben meg ha tá roz ta azt
a jog sza bály-ér tel me zést, amely ese té ben a ki fo gás olt ren -
del ke zés az Al kot mánnyal össz hang ban van. Esze rint az
Alkot mány 61.  § (2) be kez dé sé bõl fa ka dó al kot má nyos
kö ve tel mény, hogy a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás ról  szóló
1996. évi I. tör vény 49.  §-a al kal ma zá sa kor a tá jé koz ta tás
ki egyen sú lyo zott sá gát – a mû sor jel le gé tõl füg gõ en – az
egyes mû sor szá mon be lül, illetve a mû sor szá mok összes -
sé gé ben kell vizs gál ni.
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IV.

Az Alkot mány bíró ság a kö vet ke zõk ben a Médiatör vény 
48.  § (3) be kez dé sé nek al kot má nyos sá gát vizs gál ta. E ren -
del ke zés sze rint a Pa nasz bi zott ság ügy rend je tar tal maz za a 
4.  § alá nem tar to zó pa nasz ügyek el in té zé sé nek rend jét is.
Az ilyen ügyek ben a Pa nasz bi zott ság a pa naszt meg vizs -
gál ja, és ál lás fog la lá sá ról tá jé koz tat ja a pa na szost, az érin -
tett mû sor szol gál ta tót, és ha szük sé ges nek tart ja, a köz vé -
le ményt is.

1. A Médiatör vény 48.  § (3) be kez dé se a Pa nasz bi zott -
ság ügy rend jé re bíz za az ún. egyéb pa na szok ese té ben
irány adó el já rá si sza bá lyok meg al ko tá sát. A Pa nasz bi zott -
ság ügy rend jét az ORTT ál la pít ja meg [48.  § (2) be kez -
dés]. A Médiatör vény nem ha tá roz za meg, hogy mi lyen
nor ma sze gés ese tén for dul hat pa nasszal va la ki a Pa nasz bi -
zott ság hoz, nem ren de zi a kö ve ten dõ el já rá si ren det, nem
biz to sí t jog or vos la tot az érin tet tek szá má ra, kö vet ke zés -
kép pen nin cse nek tör vényi ke re tei annak a moz gás tér nek,
ame lyen be lül az ORTT a pa nasz el já rást sza bá lyoz hat ja.

A ha tá ro zat III.1. pont ja alap ján a Pa nasz bi zott ság lét re -
jöt te és mû kö dé se a saj tó sza bad ság je len tõs kor lá to zá sát
je len ti. Az Alkot mány 8.  § (2) be kez dé se alap ján „tör vény
kell az alap jog köz vet len és je len tõs kor lá to zá sá hoz”
[64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 297, 300.].
En nek el le né re a Médiatör vény 48.  § (3) be kez dé se sze rint
nem tör vény, ha nem a jog sza bály nak sem mi nõ sü lõ ügy -
rend ren del ke zik az ún. egyéb pa nasz ra vo nat ko zó el já rás -
ról.

Az ORTT Pa nasz bi zott sá gá nak ügy rend je és az egyes
ügyek ben el já ró ta ná csok el já rá si rend jé nek (a továb biak -
ban: Pa nasz bi zott ság ügy rend je) 1.  § (1) be kez dé se a kö -
vet ke zõ kép pen ren del ke zik: „a Pa nasz bi zott ság fel ada ta
az Rttv. 4.  § (1) be kez dé sé nek meg sér té se kö vet kez té ben
in dult, valamint a mû sor szol gál ta tók te vé keny sé gé vel
kap cso la tos egyéb pa na szok el bí rá lá sa”. Je len leg a
Panasz bizottság ügy rend jé nek 1.  § (3) be kez dé se alap ján a 
Pa nasz bi zott ság egyéb pa nasz ként bí rál ja el azo kat a ké -
rel me ket, ame lyek nem a Médiatör vény 4.  § (1) be kez dé -
sé nek a ha tá lya alá tar toz nak, ha nem pél dá ul a Médiatör -
vény 4.  § (2)–(4) be kez dé se i nek és az alap el vek [az al kot -
má nyos rend tisz te let ben tar tá sa, az em ber i jo gok meg sér -
té sé tõl való tar tóz ko dás, a ki re kesz tés és a gyû lö let kel tés
ti lal mát tar tal ma zó 3.  § (2), (3) be kez dé sei és a val lá si, hit -
be li meg gyõ zõ dést védõ 5.  §] sé rel mét kifogásolják.

A Pa nasz bi zott ság ügy rend jé nek 1.  § (3) be kez dé se
alap ján to váb bá le he tõ ség van „a tör vény ben nem rög zí -
tett, de a mû sor szol gál ta tó te vé keny sé gét érin tõ ki fo gá -
sok” be nyúj tá sá ra. Így a Pa nasz bi zott ság nem csu pán a ki -
egyen sú lyo zott ság tár gyá ban, ha nem pél dá ul fo gyasz tó vé -
del mi, rek lám kor lá to zó sza bá lyok be tar tá sát kö ve te lõ pa -
na szok, sze mé lyi sé gi jogi ké rel mek tár gyá ban, sõt esz té ti -
kai és íz lés be li kér dé sek ben is dön tést hoz [a pél dá kat lásd
http://www.ortt.hu/pa nasz biz.php?pa rent=1)]. Ezek ben az 

ügyek ben a Pa nasz bi zott ság tör vény ben meg ha tá ro zott el -
já rá si sza bá lyok és az azok hoz kap cso ló dó el já rá si ga ran -
ci ák hi á nyá ban jár el.

2. A kö vet ke zõk ben az Alkot mány bíró ság azt vizs gál -
ta, hogy a Médiatör vény 48.  § (3) be kez dé se tar tal mi
szem pont ból az Alkot mány 8.  § (2) be kez dé sé nek meg -
fele lõen kor lá toz za-e a saj tó sza bad ság hoz való jo got.
Aho gyan azt a ha tá ro zat III. 4. pont ja meg ál la pít ja, a vé le -
ményp lu ra liz mus ér de ké ben a tör vényhozó a Médiatör -
vény 4.  §-ában meg kö ve telt ki egyen sú lyo zott tá jé koz ta tás
ér vé nye sü lé sé nek a vizs gá la tá ra hoz ta lét re a Pa nasz bi -
zott sá got.

A Médiatör vény 47.  § (1) be kez dé se egy ér tel mû en ren -
del ke zik ar ról, hogy a ki egyen sú lyo zott tá jé koz ta tás kö ve -
tel mé nyé nek (4.  §) meg sér té se  miatti pa na szo kat a tes tü let
Pa nasz bi zott sá ga bí rál ja el. A Médiatör vény 112.  § (1) be -
kez dé se alap ján az ORTT jo go sult el jár ni az zal a mû sor -
szol gál ta tó val szem ben, amely a Médiatör vény ben „elõ írt
fel té te le ket és elõ írásokat nem tel je sí ti vagy meg sér ti”.
Amíg a pa nasz bi zott sá gi el já rás cél ja az, hogy az el nem
hang zott vé le mé nyek el han goz has sa nak egy adott mû sor -
ban, ad dig a mû sor fo lyam egé szét vizs gá ló ORTT el já rá sa
so rán – töb bek kö zött – bír ság ki sza bá sá val, a mû sor szol -
gál ta tá si jo go sult ság gya kor lá sá nak fel füg gesz té sé vel
vagy akár a szer zõ dés fel mon dá sá val szank ci o nál ja a jog -
sér tést el kö ve tõ mû sor szol gál ta tót. E két – akár pár hu za -
mo san futó – el já rás mel lett a Médiatör vény 48.  § (3) be -
kez dé sé ben hi vat ko zott egyéb pa nasz el já rás nak, amely
pon to san meg nem ha tá ro zott, a mû sor szol gál ta tók szer -
kesz té si sza bad sá gát köz vet le nül érin tõ ügyek el bí rá lá sá ra
ad ha tás kört a Pa nasz bi zott ság nak, nincs al kot má nyos
 célja.

Te kin tet tel arra, hogy az Alkot mány bíró ság meg ál la pí -
tot ta: a Médiatör vény 48.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta 
szük ség te le nül, al kot má nyo san in do kolt cél nél kül kor lá -
toz za a saj tó sza bad ság hoz való jo got, nem vizs gál hat ta a
jog kor lá to zás ará nyos sá gát.

Mind ezek alap ján a Médiatör vény 48.  § (3) be kez dé se
for mai és tar tal mi szem pont ból sem fe le l meg az Alkot -
mány 8.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt, az alap jo gok kor lá to -
zá sá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek. Egy részt, mert
– anél kül, hogy a Médiatör vény az alap jog kor lá to zás fel -
té te le it meg ha tá roz ná – a jog sza bály nak nem mi nõ sü lõ
ügy rend re bíz za az egyéb pa na szok kal kap cso la tos el já rá si 
rend sza bá lyo zá sát. Más részt, e ren del ke zés szük ség te le -
nül, al kot má nyo san in do kolt cél nél kül kor lá toz za az
Alkot mány 61.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott saj tó sza bad -
sá got. Ezért az Alkot mány bíró ság a Médiatör vény 48.  §
(3) be kez dé sét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 43.  § (4) be kez -
dé se alap ján a jog biz ton ság ér de ké ben, a Pa nasz bi zott ság
elõtt fo lya mat ban lévõ ügyek re te kin tet tel 2007. jú ni us
30-i ha tállyal meg sem mi sí tet te.
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V.

1. Az Alkot mány bíró ság ezt köve tõen azt vizs gál ta,
össz hang ban van-e az Alkot mány 61.  § (2) be kez dé sé vel a
Médiatör vény 50.  § (2) be kez dé se, amely arra kö te le zi a
ki egyen sú lyo zott tá jé koz ta tás kö ve tel mé nyét meg sér tõ
mû sor szol gál ta tót, hogy a meg je lölt idõ pont ban és mó don, 
a Pa nasz bi zott ság ál lás fog la lá sá ban fog lal tak nak meg fele -
lõen ér té ke lõ ma gya rá zat nél kül kö zöl je a Pa nasz bi zott ság
ál lás fog la lá sát, vagy ad jon le he tõ sé get a ki fo gást te võ nek
ál lás pont ja meg je le ní té sé re. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja
sze rint e ren del ke zés „túl szé les fel ha tal ma zást ad a Pa -
nasz bi zott ság nak, illetve fel leb be zés ese tén a Tes tü let nek.
Nem csak a köz lés idõ pont ját, ha nem annak mód ját is
meg ha tá roz hat ják. Az ál lás fog la lá sok pe dig olyan ér té ke lõ 
meg ál la pí tá so kat tar tal maz nak, me lyek be avat ko zást je -
len te nek a mû so rok ké szí té sé be, így a szer kesz tés be, a dra -
ma tur gi ai és képi meg ol dá sok ba.”

A Médiatör vény 50.  § (2) be kez dé se a tá jé koz ta tás ki -
egyen sú lyo zott sá gá nak a meg sér té se ese tén a Pa nasz bi -
zott ság ál tal meg je lölt idõ pont ban és mó don vagy la go san
két fé le kö te le zés elõ írását te szi le he tõ vé. A Pa nasz bi zott -
ság ál lás fog la lá sá nak ér té ke lõ ma gya rá zat nél kü li köz lé sét 
vagy a ki fo gást tevõ ál lás pont ja meg je le ní té sé nek le he tõ vé 
té te lét. Mind két esz köz egy ide jû leg nem al kal maz ha tó
(BH 2005. 80).

Az Alkot mány bíró ság je len ha tá ro za tá ban meg ál la pí -
tot ta, hogy a Médiatör vény le gi tim cél, a ki egyen sú lyo zott
tá jé koz ta tás ér vény re jut ta tá sa ér de ké ben hoz ta lét re a Pa -
nasz bi zott sá got. E cél ér de ké ben a Pa nasz bi zott ság a mû -
sor jel le gé tõl füg gõ en egy mû sor szá mot vagy egy adott
idõ tar ta mon be lül a re le váns mû sor szá mok összes sé gét
vizs gál va fog lal ál lást. Az, hogy a Pa nasz bi zott ság meg je -
löl he ti azt az idõ pon tot és mó dot, aho gyan az ál lás fog la lá -
sá ban fog lal ta kat az el ma rasz talt mû sor szol gál ta tó kö zöl ni 
kö te les, ön ma gá ban nem sér ti a saj tó sza bad sá got. Ha egy
adott ügy ben a Pa nasz bi zott ság a szer kesz tõi sza bad sá got
sér tõ mó dot vagy pél dá ul in do ko lat la nul hosszú idõ tar ta -
mot je löl ne meg az ál ta la meg ál la pí tott köz le mény köz lé -
sé re, ak kor a mû sor szol gál ta tó a Médiatör vény 51.  § (1) és
(3) be kez dé se i ben biz to sí tott jog or vos la ti utat igény be
véve for dul hat az ORTT-hez, majd a bí ró ság hoz.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta azt
az in dít vá nyo zói ki fo gást, amely a Médiatör vény 50.  §
(2) be kez dé sé nek a meg sem mi sí té sét az Alkot mány 61.  §
(2) be kez dé sé re te kin tet tel kér te.

2.1. Az Alkot mány bíró ság ezt köve tõen azt az in dít vá -
nyi ki fo gást vizs gál ta, amely sze rint nincs össz hang ban a
Pp. XX. és XXI. fe je ze té ben fog lal tak kal, és az Alkot mány 
57.  § (5) be kez dé sét is sér ti a Médiatör vény 51.  § (2) be -
kez dés má so dik mon da ta, amely alap ján az ORTT el ma -
rasz ta ló ha tá ro za tát, illetve ha az ORTT a mû sor szol gál ta -
tó ké rel mét el uta sít ja, a Pa nasz bi zott ság ál lás fog la lá sát
azon nal tel je sí te ni kell.

Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta alap ján az azo nos
szin tû jog sza bá lyok üt kö zé se a ren des bí ró sá gi jog al kal -

ma zás ál tal fel ol dan dó jog ér tel me zé si kér dés, amely nem
tar to zik az Alkot mány bíró ság ha tás kö ré be. Az Alkot -
mány bíró ság az azo nos szin tû jog sza bá lyok kö zöt ti el len -
té tet ak kor vizs gál ja, ha ez az el len tét egy ben az Alkot -
mány va la mely ren del ke zé sét sér ti, de „ön ma gá ban a jog -
ál la mi ság el vé bõl nem kö vet ke zik, hogy az azo nos szin tû
jog sza bá lyok kö zöt ti nor ma kol lí zió ki zárt” [35/1991.
(VI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 175, 176.].

Mi vel az in dít vá nyo zó a tör vényi kol lí zi ón túl az Alkot -
mány 57.  § (5) be kez dé sé re is hi vat ko zott, az Alkot mány -
bíró ság ér dem ben vizs gál ta, hogy a Médiatör vény 51.  §
(2) be kez dé se meg fe lel-e az Alkot mány 57.  § (5) be kez dé -
sé nek, amely a tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint biz to -
sít ja a jog or vos lat hoz való jo got az olyan bí ró sá gi, köz -
igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés ellen, amely a jo gát vagy 
jo gos ér de két sér ti.

Az Alkot mány bíró ság gya kor la tá ban a jog or vos lat hoz
való al kot má nyos jog azt a kö ve tel ményt tá maszt ja a tör -
vényhozóval szem ben, hogy „az elsõ fo kon meg ho zott ér -
de mi dön té sek kel szem ben, azt fe lül vizs gá lan dó, ma ga -
sabb fó rum hoz le hes sen for dul ni, illetve ha tó sá gi dön té -
sek kel szem ben ren del ke zés re áll jon a bí rói út” [42/2004.
(XI. 9.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 551, 572.]. A jog or vos -
lás le he tõ sé gét je len eset ben az ORTT mint má sod fo kon
el já ró szerv elõt ti el já rás, to váb bá az ORTT ál tal meg ho -
zott köz igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta biz to -
sít ja. A jog or vos lat nak azon ban ha té kony nak kell len nie,
ami azt is je len ti, hogy a „jog or vos la tot ál ta lá ban a ha tá ro -
zat vég re haj tá sát meg elõ zõ en kell biz to sí ta ni” [71/2002.
(XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 417, 426–427.]. Ez a
kö ve tel mény a most vizs gált ren del ke zé sek ben tel je sül, hi -
szen a Médiatör vény 51.  § (1) be kez dé se alap ján a Pa nasz -
bi zott ság ál lás fog la lá sa ellen a mû sor szol gál ta tó jog or vos -
la ti ké rel mé vel az ORTT-hez for dul hat, és e ké re lem ha -
lasz tó ha tá lyú. A Médiatör vény 51.  § (2) be kez dé se arra az 
eset re vo nat ko zik, ami kor a má sod fo kon el já ró ORTT el -
ma rasz ta ló ha tá ro za tot hoz, illetve ha az ORTT a mû sor -
szol gál ta tó ké rel mét el uta sít ja, és ezzel az elsõ fo kon el járt
Pa nasz bi zott ság ál lás fog la lá sát jó vá hagy ja ha tá ro za tá ban.
Ezek ben az ese tek ben az ORTT el ma rasz ta ló ha tá ro za tát
vagy a Pa nasz bi zott ság ál lás fog la lá sát azon nal tel je sí te ni
kell.

A jog or vos lat nak „az Alkot mány 57.  § (5) be kez dé sé -
ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek ki elé gí té se szem -
pont já ból elég egy fo kú nak len nie” [953/B/1993. AB ha tá -
ro zat, ABH 1996, 432, 434.] és az alap ve tõ jog ér vé nye sü -
lé sé hez „hoz zá tar to zik az, hogy ál ta lá ban, fõ sza bály sze -
rint a jog or vos lat kez de mé nye zé se a sé rel me zett dön tés
vég re hajt ha tó sá gá ra ha lasz tó ha tá lyú”. Sem az Alkot mány 
57.  § (5) be kez dé sé bõl, sem pe dig az Alkot mány 50.  §
(2) be kez dé sé bõl nem kö vet ke zik vi szont az, hogy „a jog -
or vos la ti el já rás ban már fe lül bí rált köz igaz ga tá si ha tá ro zat 
vég re haj tá sá ra a bí rói ellen õr zés kez de mé nye zé sé nek ön -
ma gá ban ha lasz tó ha tályt kell biz to sí ta ni” (ABH 1996,
434–435.).

Adott eset ben azon ban, ha a köz igaz ga tá si per ben el já ró 
bíró in do kolt nak lát ja a meg tá ma dott köz igaz ga tá si ha tá -
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ro zat vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sét, azt a Pp. 332.  §
(3) be kez dé sé nek meg fele lõen – ké re lem alap ján – bár mi -
kor el ren del he ti [2/2006. Köz igaz ga tá si jog egy sé gi ha tá -
ro zat, MK 2006/49.].

Mind ezek alap ján az, hogy a Médiatör vény 51.  § (2) be -
kez dé se a vég re hajt ha tó sá got ha lasz tó jog ha tást mel lõ zi,
nem el len té tes az Alkot mány 57.  § (5) be kez dé sé vel, mert
ez a kö ve tel mény az Alkot mány ál tal meg kö ve telt (egy fo -
kú) jog or vos lat ki me rí té se so rán tel je sül, a vég re haj tás bí -
rói fel füg gesz té sé nek le he tõ sé gét pe dig tör vény (a Pp.)
biz to sít ja.

2.2. Az in dít vá nyo zó a Médiatör vény 51.  § (2) be kez -
dés má so dik mon da tát al kot mány sér tõ nek tart ja, mert a
ha lasz tó ha tály hi á nya  miatt le he tõ ség van „két, egy más -
nak el lent mon dó tar tal mú, egy más sal ri va li zá ló tör vényes
köz le mény – egy ál lam igaz ga tá si ha tá ro zat és egy jog erõs
bí ró sá gi íté let – egy mást kö ve tõ meg je le né sé re a leg na -
gyobb nyil vá nos ság elõtt”. Ez pe dig sér ti a mû sor ké szí tés -
ben részt ve võ mun ka tár sak jó hír ne vét.

Az Alkot mány 59.  § (1) be kez dé se alap ján a Ma gyar
Köz tár sa ság ban min den kit meg il let a jó hír név hez, a ma -
gán la kás sért he tet len sé gé hez, valamint a ma gán ti tok és a
sze mé lyes ada tok vé del mé hez való jog.

A ki fo gás olt ren del ke zés az ORTT el ma rasz ta ló ha tá ro -
za tá nak, amennyi ben az ORTT a mû sor szol gál ta tó ké rel -
mét el uta sít ja, a Pa nasz bi zott ság ál lás fog la lá sá nak azon -
na li tel je sí té sé re kö te lez. A Pa nasz bi zott ság, a má sod fo -
kon el já ró ORTT és a köz igaz ga tá si ha tá ro zat jog sze rû sé -
gét fe lül vizs gá ló bí ró ság a mû sor tí pu sá tól füg gõ en az
egyes mû sor szá mok nak és adott mû sor szá mok összes sé -
gé nek a ki egyen sú lyo zott sá gá ról hoz dön tést. E dön té sek
köz zé té te le ön ma gá ban nem ered mé nye zi az Alkot mány
59.  § (1) be kez dé sé nek a sé rel mét. Ha az ORTT a
Médiatör vény 51.  §-a alap ján jár el, el já rá sá ra a Ket. ren -
del ke zé sei – a Médiatör vény ben fog lalt el té ré sek kel –
irány adó ak. Amennyi ben az ORTT ha tá ro za tát a bí ró ság
fe lül vizs gál ja, a bí ró ság dön té se az ORTT-re (és a Pa nasz -
bi zott ság ra) is kö te le zõ. A bí rói út te hát az elsõ és a má sod -
fo kon mé dia ügyek ben ho zott dön té sek ben fog lalt eset le -
ges té ve dé sek or vos lá sá ra szol gál.

Az Alkot mány bíró ság ezért el uta sí tot ta azt az in dít vá -
nyi ki fo gást, amely a Médiatör vény 51.  § (2) be kez dé se
má so dik mon da tá nak a meg sem mi sí té sét az Alkot mány
59.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel kér te.

2.3. Az in dít vá nyo zó a Médiatör vény 51.  § (2) be kez -
dés má so dik mon da tát az Alkot mány 61.  §-ába üt kö zõ nek
tart ja, mert a ki egyen sú lyo zott ság kér dé sé ben ho zott, adott 
eset ben egy más nak el lent mon dó ORTT ha tá ro zat és jog -
erõs bí ró sá gi íté let egy mást kö ve tõ köz lé se sér ti „a köz vé -
le mény hi te les és va lós tá jé koz ta tá sá hoz, tá jé ko zó dá sá hoz
fû zõ dõ fon tos köz ér de ket, mely al kot má nyos alap jog ból
fa kad”.

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy a ki egyen -
sú lyo zott ság tár gyá ban ho zott köz igaz ga tá si ha tá ro zat és
azt köve tõen az annak jog sze rû sé gét fe lül vizs gá ló bí ró sá gi 

ha tá ro zat köz lé se nem kor lá toz za, sõt elõ se gí ti a po li ti kai
kö zös ség tag ja i nak tá jé ko zó dá sát. A ha tá ro za tok nyil vá -
nos köz lé se nél kül nem vol na le he tõ ség a ki e gyen sú lyo -
zott sá gi kö ve tel ményt ér tel me zõ Pa nasz bi zott ság, ORTT
és a bí ró ság jog gya kor la tá nak nyo mon kö ve té sé re, és az
egyes ügyek ben ho zott dön té sek in do ka i nak a meg is me ré -
sé re. Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta
azt az in dít vá nyi ki fo gást, amely a Médiatör vény 51.  §
(2) be kez dé se má so dik mon da tá nak meg sem mi sí té sét az
Alkot mány 61.  §-ára te kin tet tel kér te.

VI.

1. Az Abtv. 22.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben az in dít -
vány ban meg kell je löl ni a ké re lem alap já ul szol gá ló okot.
Nem elég az Alkot mány ren del ke zé sé re hi vat koz ni, meg
kell in do kol ni, hogy az Alkot mány ren del ke zé se it a meg -
sem mi sí te ni kért jog sza bály mi ért és mennyi ben sér ti
(472/B/2000. AB ha tá ro zat, ABH 2001, 1655.). Az Alkot -
mány bíró ság vissza uta sí tot ta a Médiatör vény 50.  § egé -
szé nek a meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít vá nyi részt, mert 
az in dít vá nyo zó a ki fo gás olt ren del ke zés egyes bekezdé -
seire vo nat ko zó an nem ter jesz tett elõ ha tá ro zott ké rel met.

2. Az Alkot mány bíró ság vissza uta sí tot ta a be ad vány -
nak azt a ré szét is, amely ben az in dít vá nyo zó a vo nat ko zó
al kot má nyos sza kasz(ok) pon tos meg je lö lé se nél kül kér te
a Médiatör vény 51.  § (4) be kez dé se alkot mány elle nes -
ségének a meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét.

3. Vissza uta sí tot ta to váb bá azt az in dít vá nyi ké rel met,
amely ben a pa na szos azt kér te az Al kot mány bí ró ság tól,
„hogy kel lõ ga ran ci ák hí ján az al kot má nyos vé de lem
szem pont já ból nyil vá nít sa ag gá lyo san hi á nyos nak” a
Médiatör vény 49.  § (6) be kez dé sét. Az Alkot mány bíró ság
e ki fo gá so kat az Abtv. 22.  § (1) be kez dé se alap ján – ha tá -
ro zott ké re lem hi á nyá ban – nem te kin tet te ér dem ben el bí -
rál ha tó in dít vá nyi ele mek nek.

Az Alkot mány bíró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és annak
köz zé té te lé rõl  szóló mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be
fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.,
a továb biak ban: Ügy rend) 29.  § b) pont ja alap ján, ha tás kö -
re hi á nyá ban vissza uta sí tot ta az Alkot mány bíró ság a
Médiatör vény 49.  § (6) be kez dé se kap csán az ORTT gya -
kor la tát ki fo gá so ló in dít vány részt.

4. Vé gül az Ügy rend 29.  § b) pont ja alap ján, ha tás kö re
hi á nyá ban vissza uta sí tot ta az Alkot mány bíró ság az in dít -
vá nyo zó nak azt a ké rel mét is, hogy al kot mány bí ró sá gi ha -
tá ro zat mond ja ki: „a po li ti kai pár tok sem mi lyen for má ban 
nem avat koz hat nak be a köz szol gá la ti mé dia mû kö dé sé be,
a Pa nasz bi zott ság nál ki zá ró lag ál lam pol gá rok te het nek
pa naszt jo gos egyé ni ér de ke ik vé del mé ben”.
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A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Er dei Ár pád s. k., Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
alkot mány bíró elõ adó alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 108/B/1997.

Dr. Ko vács Pé ter alkot mány bíró pár hu za mos in do ko lá sa

Egyet ér tek a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé ben fog lal tak -
kal, azon ban fon tos nak tar tom hang sú lyoz ni, hogy a
Médiatör vény 48.  § (3) be kez dé se sze rin ti ún. „egyéb pa -
na szok” el já rás – annyi ban, amennyi ben en nek so rán a
Médiatör vény alap el ve i nek (az Alkot mány tisz te let ben
tar tá sa, az em ber i jo gok meg sér té sé tõl való tar tóz ko dás, a
ki re kesz tés és a gyû lö let kel tés ti lal ma, a val lá si és hit be li
meg gyõ zõ dés tisz te let ben tar tá sa) meg sér té sét pa na szol -
ják – olyan kor lát ját je len ti a vé le mény nyil vá ní tá si sza bad -
ság nak, amely tar tal mi lag össze egyez tet he tõ azok kal a
nem zet kö zi jogi ko or di ná ták kal, ame lyek kö zött Ma gyar -
or szág a vé le mény nyil vá ní tá si sza bad sá got biz to sí ta ni kö -
te les.

A vé le mény nyil vá ní tá si sza bad ság nak fen ti tar tal mú,
ter mé sze tes kor lá tai egy be es nek azok kal, ame lye ket az
1976. évi 8. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett, a Pol gá ri
és Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nyá nak
19. cik ke és az 1993. évi XXXI. tör vénnyel ki hir de tett
 Emberi Jo gok Euró pai Egyez mé nyé nek 10. cik ke is tar tal -
maz, kü lö nös te kin tet tel arra, aho gyan azo kat az Em ber i
Jo gok Bi zott sá ga vagy utób bi ese té ben az Em ber i Jo gok
Euró pai Bí ró sá ga ér tel mez te a köz rend, köz er kölcs és má -
sok jo ga i nak vagy jó hí ré nek vé del me cí mén, egy de mok -
ra ti kus tár sa da lom ban szük sé ges mér té kig al kal maz ha tó
kor lá to zá so kat és meg szo rí tá so kat. A gyû lö let kel tés el le ni
fel lé pést, illetve annak a nem ze ti jog sza bály rend szer nek a
meg te rem té sét vagy ki bõ ví té sét, ame lyik a jog ál la mi ság
sza bá lya it figye lembe véve meg aka dá lyoz za, hogy a szó -
lás sza bad ság mögé a leg alap ve tõbb em ber i jo gok meg sér -
tõi rej tõz ze nek az Euró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga,

illetve a Rassziz mus és In to le ran cia El le ni Euró pai Bi zott -
ság (ECRI) több ha tá ro za tuk ban is sür get ték. A Mi nisz te ri
Bi zott ság aján lá sai kö zül min de nek elõtt az ún. gyû lö let be -
széd rõl  szóló, 1997. ok tó ber 30-án el fo ga dott, no (97)20
aján lás a leg fon to sabb, amely nek hét elve – az Em ber i
 Jogok Euró pai Bí ró sá gá nak jog gya kor la tát is szinteti -
zálva – rész le te sen fel so rol ja azo kat a fel tét le nül meg te en -
dõ, illetve a szük sé ges eset ben eze ken túl is te he tõ lé pé se -
ket, ame lyek ki emel ke dõ fon tos sá gú te re pe a mé dia. Emel -
lett a vá lasz jog ról  szóló, 2004. de cem ber 15-én el fo ga dott
no (2004)16 aján lást, a mé di á ról és a to le ran cia kul tú rá já ról 
1997. ok tó ber 30-án el fo ga dott no (97)21 aján lást, illetve
az ugyan ezen a na pon el fo ga dott, az erõ szak tük rö zõ dé sé -
rõl az elekt ro ni kus mé di á ban címû, no (97)19 aján lást tar -
tom irány adó nak, kü lön is ki emel ve elõb bi ben a 2. pont -
ban fog lal ta kat, utób bi ban pe dig a 3. irány elv ii. és
iii. pont ja it. Az ECRI ese té ben – ezzel egy be vá gó an – a
2002. de cem ber 13-án el fo ga dott, a rassziz mus és a faji
meg kü lön bö ze tés el le ni nem ze ti jog al ko tá sok ról  szóló
no 7, illetve az an ti sze mi tiz mus el le ni harc ról 2004. jú ni us
25-én el fo ga dott no 9 aján lás tar tal maz sza bá lyo kat a mé -
diumokra irá nyuló, illetve az ál lam i szub ven ci ók fel té tel -
hez kö té sé re és a szub ven ció meg vo ná sá ra vo nat ko zó sza -
bá lyo kat, az eze ket az el ve ket be nem tar tók kal szem ben.
Az EC RI-nek Ma gyar or szág ról ké szí tett, 1999. jú ni us
18-án el fo ga dott, a ma gyar Kor mány ál tal tu do má sul vett,
CRI(2000)5 jel ze tû, no 2. or szág je len té sé ben fog lalt 11. és
23–24. pa rag ra fu sai (ame lye ket a je len tés hez csa tolt mel -
lék let ta nú sá ga sze rint, egyes egyéb pa rag ra fu sok tól el té -
rõ en nem is vi ta tott a Kor mány), szin tén alá tá maszt ják az
ún. egyéb pa na szok el já rás nak a tar tal mi fon tos sá gát.

Így te hát a meg sem mi sí tés – né ze tem sze rint – eb ben az
eset ben szük ség kép pen jog al ko tá si fel ada tot ered mé nyez.

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
alkot mány bíró

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

A Köztársasági Elnök
13/2007. (I. 18.) KE

határozata

vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vé ny 49. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
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alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Gás pár
Ti bor ve zér õr nagy szol gá la ti vi szo nyát 2007. de cem ber
29-én meg szün te tem és 2007. de cem ber 30-ai ha tállyal
nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 27.

Só lyom Lász ló s. k.,

köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Sze ke res Imre s. k.,

hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5933/2006.

A Köztársasági Elnök
14/2007. (I. 18.) KE

határozata

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vé ny 49. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Anda
 Árpád dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát 2007. de cem -
ber 29-én meg szün te tem és 2007. de cem ber 30-ai ha tállyal 
nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 27.

Só lyom Lász ló s. k.,

köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Sze ke res Imre s. k.,

hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5932/2006.

A Köztársasági Elnök
15/2007. (I. 18.) KE

határozata

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vé ny 49. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Turi Já nos 
György dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát 2007. ok tó -
ber 31-én meg szün te tem és 2007. no vem ber 1-jei hatállyal
nyugállományba helyezem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 27.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/5931/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1002/2007. (I. 18.) Korm.

határozata

a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

1. A Kor mány a ká bí tó szer-prob lé ma vissza szo rí tá sa
ér de ké ben ké szí tett nem ze ti stra té gi ai prog ram vég re haj tá -
sá nak elõ se gí té se, valamint a mi nisz té riu mok és or szá gos
ha tás kö rû szer vek ká bí tó szer üggyel kap cso la tos te vé -
keny sé gé nek össze han go lá sa ér de ké ben Ká bí tó szer ügyi
Ko or di ná ci ós Bi zott sá got (a továb biak ban: Bi zott ság) mû -
köd tet. A Bi zott ság a Kor mány ja vas lat te võ, vé le mé nye zõ
tes tü le te.

2. A Bi zott ság
a) össze han gol ja a mi nisz té riu mok, or szá gos ha tás kö rû 

szer vek ká bí tó szer üggyel kap cso la tos te vé keny sé gét;
b) fo lya ma to san ellen õr zi a ká bí tó szer-prob lé ma

vissza szo rí tá sa ér de ké ben ké szí tett nem ze ti stra té gi ai
prog ram, valamint az Euró pai Unió drog stra té gi á já nak
nem ze ti ha tás kör be utalt fel ada tai vég re haj tá sát;

c) ja vas la to kat dol go z ki a ká bí tó szer-prob lé ma ke ze lé -
se cél já ra ren del ke zés re álló erõ for rá sok fel hasz ná lá sá ra;
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d) kez de mé nye zi a ká bí tó szer ügyet érin tõ jog sza bá -
lyok meg al ko tá sát, illetve vé le mé nye zi a ká bí tó szer ügyet
érin tõ jog sza bá lyok, ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei
és egyéb kor mány za ti in téz ke dé sek ter ve ze tét;

e) össze han gol ja a nem zet kö zi egyez mé nyek bõl és az
euró pai uni ós tag ál la mi mû kö dés bõl fa ka dó, a ká bí tó szer -
ügy te rü le tét érin tõ fel ada tok vég re haj tá sát;

f) a kü lön ha tá ro zat ban fog lalt szem pont rend szer alap -
ján éven ként tá jé koz tat ja a Kor mányt a ká bí tó szer-prob lé -
ma vissza szo rí tá sa ér de ké ben ké szí tett nem ze ti stra té gi ai
prog ram vég re haj tá sá val kap cso la tos kor mány za ti fel ada -
tok meg va ló su lá sá ról;

g) kez de mé nye zi és össze han gol ja a ká bí tó szer-fo -
gyasz tás vissza szo rí tá sa ér de ké ben szük sé ges meg elõ zõ,
fel vi lá go sí tó, ke ze lõ, ke res let- és kí ná lat csök ken tõ prog ra -
mo kat;

h) a ká bí tó szer-prob lé ma ha té kony ke ze lé se ér de ké ben
rend sze re sen kap cso la tot tart a nem kor mány za ti szer ve ze -
tek kel.

3. A Bi zott ság el nö ke a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz -
ter, társ el nö ke az egész ség ügyi mi nisz ter.

4. A Bi zott ság szük ség sze rint, de éven te leg alább négy 
al ka lom mal tart ülést.

5. A Bi zott ság fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra, a fel adat kö -
ré be tar to zó egyes szak kér dé sek meg vi ta tá sá ra ál lan dó és
ese ti szak bi zott sá go kat hoz hat lét re.

6. A Bi zott ság mû kö dé sé vel kap cso la tos szer ve zé si,
ad mi niszt ra tív fel ada to kat a Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi -
nisz té ri u mon be lül mû kö dõ Tit kár ság lát ja el. A Bi zott ság
tit ká ra a Bi zott ság el nö ke ál tal ki je lölt sze mély, aki ta nács -
ko zá si jog gal részt vesz a Bi zott ság ülé se in.

7. A Bi zott ság és a Tit kár ság mû kö dé sé nek rész le tes
sza bá lya it a Bi zott ság ál tal el fo ga dott ügy rend tartal -
mazza.

8. A Bi zott ság és a Tit kár ság mû kö dé sé nek költ sé ge it a
köz pon ti költ ség ve tés Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té -
rium fe je zet költ ség ve té sé ben kell biz to sí ta ni.

9. A Bi zott ság sza va za ti jog gal ren del ke zõ ál lan dó és
ese ti ta gok ból, valamint ta nács ko zá si jog gal ren del ke zõ
szak ér tõ ta gok ból áll. Az ese ti és szak ér tõ ta go kat a Bi zott -
ság el nö ke kéri fel a Bi zott ság ülé sén való rész vé tel re,
amennyi ben az ülés na pi rend jén sze rep lõ va la mely kér dés
érin ti a tag ál tal kép vi selt szerv fel adat- és ha tás kö rét.

10. A Bi zott ság szer ve ze té vel és mû kö dé sé vel kap cso -
la tos na pi ren di pon tok tár gya lá sá ra va la mennyi ál lan dó és
ese ti ta got meg kell hív ni.

11. A Bi zott ság ál lan dó tag jai:
a) a Bi zott ság el nö ke és társ el nö ke,

b) az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium kép vi se -
lõ je,

c) az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium kép vi se lõ je,
d) az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té -

rium kép vi se lõ je,
e) a Pénz ügy mi nisz té rium kép vi se lõ je,
f) a ká bí tó szer ügyi ko or di ná ció stra té gi ai te rü le te it

kép vi se lõ nem kor mány za ti szer ve ze tek ál tal – a 15–18.
pon tok sze rint – de le gált négy fõ.

12. A Bi zott ság ese ti tag jai:
a) a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té -

rium kép vi se lõ je,
b) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium kép vi se -

lõ je,
c) a Hon vé del mi Mi nisz té rium kép vi se lõ je,
d) a Kül ügy mi nisz té ri um kép vi se lõ je,
e) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal kép vi se lõ je,
f) az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat 

kép vi se lõ je,
g) a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá gá -

nak kép vi se lõ je,
h) az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság kép vi se lõ je,
i) a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá gá -

nak kép vi se lõ je.

13. A Bi zott ság szak ér tõ tag jai:
a) a Leg fel sõbb Bí ró ság kép vi se lõ je,
b) a Leg fõbb Ügyész ség kép vi se lõ je,
c) az Or szá gos Bûn meg elõ zé si Bi zott ság kép vi se lõ je,
d) a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok kép vi se lõ je,
e) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal kép -

vi se lõ je,
f) az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi -

va tal kép vi se lõ je,
g) az Or szá gos Ad dik to ló gi ai In té zet kép vi se lõ je,
h) a Nem ze ti Ká bí tó szer Adat gyûj tõ és Kap cso lat tar tó

Köz pont kép vi se lõ je,
i) a Nem ze ti Drog meg elõ zé si In té zet kép vi se lõ je,
j) a Bi zott ság el nö ke ál tal fel kért to váb bi szak ér tõk.

14. A 11. pont b)–e) al pont ja és a 12. pont sze rin ti tag
az adott kor mány za ti szerv ve ze tõ je ál tal ki je lölt, ve ze tõi
meg bí zá sú, ál lás fog la lás ra jo go sult sze mély.

15. A nem kor mány za ti szer ve ze tek kö zül azok jo go -
sul tak de le gá lás ra, ame lyek lé te sí tõ ok ira ta, alap sza bály -
za ta tar tal maz za, hogy a szer ve zet a ká bí tó szer ügyi ko or -
di ná ció va la mely stra té gi ai te rü le tén mû kö dik.

16. A Bi zott ság el nö ke a nem kor mány za ti szer ve ze tek
ál tal de le gált ta gok meg bí za tá sá nak le jár ta elõtt hat van
nap pal köz le ményt tesz köz zé, amely ben fel hív ja a
15. pont sze rint de le gá lás ra jo go sult nem kor mány za ti
szer ve ze te ket, hogy a de le gá lá si igény be je len té se cél já ból 
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a köz le mény meg je le né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül je -
lent kez ze nek be a Bi zott ság Tit kár sá gán, és ezzel egy ide -
jû leg je löl jék ki a 17. pont ban fog lalt vá lasz tá si el já rás ban
részt ven ni jo go sult kép vi se lõ jü ket.

17. A Bi zott ság tit ká ra ki tû zi a 16. pont sze rint be je -
lent ke zett szer ve ze tek ál tal a Bi zott ság ba de le gál ni kí vánt
ta gok meg vá lasz tá sá nak idõ pont ját, és biz to sít ja a vá lasz -
tás le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges fel té te le ket (he lyi ség,
jegy zõ könyv ve ze tõ). A vá lasz tás ban részt vevõ nem kor -
mány za ti szer ve ze tek ma guk tesz nek ja vas la tot a Bi zott -
ság ba de le gál ni kí vánt ta gok sze mé lyé re. A nem kor mány -
za ti szer ve ze te ket a Bi zott ság ban a négy leg több sza va za -
tot ka pott sze mély kép vi se li. A vá lasz tás ról jegy zõ könyv
ké szül, amely hez csa tol ni kell a je len lé ti ívet. A vá lasz tás
me ne té re vo nat ko zó to váb bi rész le tes sza bá lyo kat a
Bizott ság ügy rend je tar tal maz za.

18. Ha a 17. pont sze rin ti vá lasz tás nem ve zet ered -
mény re, a Bi zott ság el nö ke kéri fel a ta go kat a 15. pont ban
fog lal tak nak meg fe le lõ nem kor mány za ti szer ve ze tek tag -
ja i nak kö ré bõl.

19. A nem kor mány za ti szer ve ze tek ál tal de le gált ta gok 
meg bí za tá sa két évre szól. A nem kor mány za ti szer ve ze tek 
ál tal de le gált ta gok az elsõ bi zott sá gi ülé sen, ame lyen részt 
vesz nek – meg bí za tá suk iga zo lá sa cél já ból – be mu tat ják a
Bi zott ság el nö ké nek a de le gá lá suk ról ké szült jegy zõ könyv 
má so la tát.

20. Ez a ha tá ro zat a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

21. A Bi zott ság el nö ke az e ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ 15 na pon be lül te szi köz zé a 16. pont sze rin ti köz le -
ményt. A nem kor mány za ti szer ve ze tek ál tal elsõ al ka lom -
mal de le gált ta gok meg vá lasz tá sá ra egye bek ben a 16–18.
pon tok ban fog lal tak az irány adók. A nem kor mány za ti
szer ve ze tek ál tal elsõ al ka lom mal de le gált ta gok meg bí za -
tá sa 2008. de cem ber 31-éig szól.

22. E ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság lét re ho zá -
sá ról  szóló 1039/1998. (III. 31.) Korm. ha tá ro zat;

b) a Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság lét re ho zá -
sá ról  szóló 1039/1998. (III. 31.) Korm. ha tá ro zat mó do sí -
tá sá ról  szóló 1035/2003. (IV. 24.) Korm. ha tá ro zat;

c) a Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság lét re ho zá -
sá ról  szóló 1039/1998. (III. 31.) Korm. ha tá ro zat mó do sí -
tá sá ról  szóló 1097/2003. (IX. 11.) Korm. ha tá ro zat.

23. E ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ká bí tó -
szer-prob lé ma vissza szo rí tá sá ról  szóló nem ze ti stra té gi ai
prog ram cél ja i nak vég re haj tá sá val kap cso la tos kor mány -
za ti fel ada tok ról  szóló 1129/2004. (XI. 24.) Korm. ha tá ro -
zat 1. pont já nak a) al pont já ban a „MOBILITÁS” szö veg -

rész he lyé be a „Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet”
szö veg rész lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
6/2007. (I. 18.) ME

határozata

a záhonyi térség komplex fejlesztését elõsegítõ
miniszterelnöki megbízott kinevezésérõl

Arra te kin tet tel, hogy a zá ho nyi tér ség az Euró pai Unió
egyik fon tos gaz da sá gi ka pu ja ke let felé, egy ben Ma gyar -
or szág szá má ra is a ke le ti gaz da sá gi kap cso la tok ban meg -
ha tá ro zó sze re pet tölt be, valamint könnyen ki hasz nál ha tó
gaz da sá gi fej lõ dé si adott sá gok kal ren del ke zik, fi gye lem -
mel a kor mány prog ram ban ki tû zött cé lok ra is, a köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, valamint a Kor mány tag jai és
az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 
27.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ha tás kör ben el jár va az
aláb bi ha tá ro za tot ho zom:

1. A zá ho nyi tér ség kü lön le ges jel le gé bõl adó dó
 komplex fej lesz té si fel ada tok kal kap cso la tos kor mány za ti
te vé keny ség ko or di ná lá sá ra 2007. feb ru ár 1-jei ha tállyal
– két éves idõ tar tam ra – Kál no ki Kis Sán dort miniszter -
elnöki meg bí zot tá ne ve zem ki.

2. A mi nisz ter el nö ki meg bí zott
a) az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve elõ ké szí ti

a zá ho nyi tér ség kü lön le ges jel le gé bõl adó dó kom plex fej -
lesz té si fel ada tok ra vo nat ko zó ja vas la to kat;

b) elõ se gí ti a fej lesz té sek kor mány za ti vég re haj tá sát;
c) az érin tett szer vek fel ké ré se alap ján elõ se gí ti a kor -

mány za ti és ön kor mány za ti sze rep lõk kö zöt ti vé le mény el -
té rés fel ol dá sát;

d) elõ se gí ti a tér ség al kal ma sab bá té te lét a fej lesz té sek
fo ga dá sá ra, ezen be lül meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt ké -
szít a vo nat ko zó te rü let ren de zé si ter vek figye lembe véte -
lével;

e) az érin tett kor mány za ti szer vek kel együtt mû köd ve
ja vas la tot tesz a zá ho nyi tér sé get érin tõ dip lo má ci ai ese -
mé nyek re és nem zet kö zi gaz da ság dip lo má ci ai in téz ke dé -
sek re;

f) di gi tá lis tér ké pet ké szít;
g) ope ra tív te vé keny sé ge ket vé gez, amely hez tar to zik:
– a for rás szer ve zés és a for rás-ko or di ná ció biz to sí tá sa,
– elsõ ütem ben a be fek te té se ket von zó ipar i par kok és

lo gisz ti kai te rü le tek ki ala kí tá sá nak ko or di ná lá sa,
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– köz re mû kö dés a gaz da sá got és fog lal koz ta tást se gí tõ
– az euró pai há ló zat ba il lesz ke dõ – in ter mo dá lis lo gisz ti -
ká hoz kap cso ló dó inf ra struk tú ra fej lesz té sek elõkészíté -
sében,

– a tér ség ben mû kö dõ kis- és kö zép vál lal ko zá sok tá -
mo ga tá sá nak és a be te le pü lõ tõ ke erõs cé gek tér sé gi be -
szál lí tói kap cso la tá nak elõ se gí té se,

– a gaz da sá gi éle tet és lo gisz ti kai te vé keny sé get se gí tõ
kö zép- és fel sõ fo kú kép zés fej lesz té sé nek elõ moz dí tá sa,

– nagy rak tá ro zá si, cso ma go lá si, össze sze re lõ be fek te -
té sek, ke le ti áruk euró pai áru el osz tó cent ru mai le te le pe dé -
sé nek elõ se gí té se,

– az érin tett kor mány za ti szer vek kel együtt mû köd ve
köz re mû kö dés a Tá vol-ke let, Orosz or szág, Uk raj na–Dél-
és Dél nyu gat-Eu ró pa kö zöt ti áru for ga lom az EU V.
( Trieszt–Ljub ja na–Bu da pest–Zá hony/Csap–Ki jev) köz le -
ke dé si kor ri dor ra tör té nõ te re lé sé re irá nyuló tár gya lá sok -
ban, valamint

– mind eze ket se gí tõ mar ke ting te vé keny ség vég zé se;
h) te vé keny sé gé rõl be szá mol a mi nisz ter el nök nek.

3. A mi nisz ter el nö ki meg bí zott a 2. pont ban meg je lölt
fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben kap cso la tot tart az érin tett mi -
nisz té ri u mok kal, köz igaz ga tá si és tár sa dal mi szer vek kel,
gaz dál ko dó szer ve ze tek kel.

4. Fel hí vom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert,
hogy az 1–2. pont ban meg ha tá ro zot tak tel je sí té se ér de ké -
ben biz to sít sa a mi nisz ter el nö ki meg bí zott mû kö dé sé nek
fel té te le it.

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
3/2007. (I. 18.) KüM

határozata

az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban,
2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi

szervezett bûnözés elleni Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 2006. évi CI. törvény 2–3. §-ainak

hatálybalépésérõl

A 2006. évi CI. tör vénnyel, a Ma gyar Köz löny 2006.
de cem ber 6-ai szá má ban ki hir de tett, az Egye sült Nem ze -
tek ke re té ben, Pa ler mó ban, 2000. de cem ber 14-én lét re -
jött, a nem zet kö zi szer ve zett bû nö zés el le ni Egyez mény

38. cik ke sze rint azok ra az ál la mok ra és re gi o ná lis gaz da -
sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek re vo nat ko zó lag, ame lyek a
negy ve ne dik meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó vagy csat -
la ko zá si ok irat le tét be he lye zé sét kö ve tõ en csat la koz nak,
az Egyez mény a vo nat ko zó ok irat nak az adott ál lam vagy
szer ve zet ál ta li le tét be he lye zé sét kö ve tõ har min ca dik na -
pon lép ha tály ba.

Az Egyez mény 38. cik ke sze rin ti le tét be he lye zés re a
Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban 2006. de cem ber
22-én ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2006. évi CI. tör -
vé ny 6. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy az Egye -
sült Nem ze tek ke re té ben, Pa ler mó ban, 2000. de cem ber
14-én lét re jött, a nem zet kö zi szer ve zett bû nö zés el le ni
Egyez mény ki hir de té sé rõl szóló 2006. évi CI. tör vé ny
2–3. §-ai 2007. ja nu ár 21-én lép nek ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

A külügyminiszter
4/2007. (I. 18.) KüM

határozata

az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban,
2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi

szervezett bûnözés elleni Egyezménynek
az emberkereskedelem, különösen a nõk

és a gyermekek kereskedelme megelõzésérõl,
visszaszorításáról és büntetésérõl szóló Jegyzõkönyve

kihirdetésérõl szóló 2006. évi CII. törvény
2–3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 2006. évi CII. tör vénnyel, a Ma gyar Köz löny 2006.
de cem ber 6-ai szá má ban ki hir de tett, az Egye sült Nem ze -
tek ke re té ben, Pa ler mó ban, 2000. de cem ber 14-én lét re -
jött, a nem zet kö zi szer ve zett bû nö zés el le ni Egyez mény -
nek az em ber ke res ke de lem, kü lö nö sen a nõk és a gyer me -
kek ke res ke del me meg elõ zé sé rõl, vissza szo rí tá sá ról és
bün te té sé rõl szóló Jegy zõ köny ve 17. cik ke sze rint min den
olyan ál lam vagy re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve -
zet te kin te té ben, amely a je len Jegy zõ köny vet a negy ve ne -
dik meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó vagy az eh hez tör té -
nõ csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé sét kö ve tõ en erõ sí ti
meg, fo gad ja el, hagy ja jóvá vagy csat la ko zik, a Jegy zõ -
könyv a vo nat ko zó ok irat nak az ilyen ál lam vagy szer ve zet 
ál tal tör té nõ le tét be he lye zé sé nek idõ pont já tól szá mí tott
har min ca dik na pon lép ha tály ba.

Az Egyez mény 17. cik ke sze rin ti le tét be he lye zés re a
Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban 2006. de cem ber
22-én ke rült sor.
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A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2006. évi CII. tör -
vé ny 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy az Egye -
sült Nem ze tek ke re té ben, Pa ler mó ban, 2000. de cem ber
14-én lét re jött, a nem zet kö zi szer ve zett bû nö zés el le ni
Egyez mény nek az em ber ke res ke de lem, kü lö nö sen a nõk
és a gyer me kek ke res ke del me meg elõ zé sé rõl, vissza szo rí -
tá sá ról és bün te té sé rõl szóló Jegy zõ köny ve ki hir de té sé rõl
szóló 2006. évi CII. tör vé ny 2–3. §-ai 2007. ja nu ár 21-én
lép nek ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

A külügyminiszter
5/2007. (I. 18.) KüM

határozata

az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban,
2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi

szervezett bûnözés elleni Egyezménynek a migránsok
szárazföldön, légi úton és tengeren történõ

csempészete elleni fellépésrõl szóló Jegyzõkönyve
kihirdetésérõl szóló 2006. évi CIII. törvény

2–3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 2006. évi CIII. tör vénnyel, a Ma gyar Köz löny 2006.
de cem ber 6-ai szá má ban ki hir de tett, az Egye sült Nem ze -
tek ke re té ben, Pa ler mó ban, 2000. de cem ber 14-én lét re -
jött, a nem zet kö zi szer ve zett bû nö zés el le ni Egyez mény -
nek a mig rán sok szá raz föl dön, légi úton és ten ge ren tör té -
nõ csem pé sze te el le ni fel lé pés rõl szóló Jegy zõ köny ve
22. cik ke sze rint min den olyan ál lam vagy re gi o ná lis gaz -
da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet te kin te té ben, amely a Jegy zõ -
köny vet a negy ve ne dik, a meg erõ sí té sé rõl, el fo ga dá sá ról,
jó vá ha gyá sá ról vagy csat la ko zá sá ról szóló ok irat le tét be
he lye zé sét kö ve tõ en erõ sí ti meg, fo gad ja el, hagy ja jóvá
vagy csat la ko zik, a Jegy zõ könyv a vo nat ko zó ok irat nak
ezen ál lam vagy szer ve zet ál tal tör té nõ le tét be he lye zé sét
kö ve tõ har min ca dik na pon lép ha tály ba.

Az Egyez mény 22. cik ke sze rin ti le tét be he lye zés re a
Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban 2006. de cem ber
22-én ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2006. évi
CIII. tör vé ny 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy az
Egye sült Nem ze tek ke re té ben, Pa ler mó ban, 2000. de cem -
ber 14-én lét re jött, a nem zet kö zi szer ve zett bû nö zés el le ni
Egyez mény nek a mig rán sok szá raz föl dön, légi úton és ten -
ge ren tör té nõ csem pé sze te el le ni fel lé pés rõl szóló Jegy zõ -
köny ve ki hir de té sé rõl szóló 2006. évi CIII. tör vé ny
2–3. §-ai 2007. ja nu ár 21-én lép nek ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
1/2007. (MK 5.) MSZH

k ö z l e m é n y e
egyes 2007. évi kiállításokon bemutatásra kerülõ

találmányok, védjegyek, formatervezési és használati
minták kiállítási kedvezményérõl, illetve kiállítási

elsõbbségérõl

Az 1995. évi XXXIII. tör vény 3.  §-ának b) pont ja, az
1997. évi XI. tör vény 53.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja, a
2001. évi XLVIII. tör vény 40.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja és az 1991. évi XXXVIII. tör vény 36.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján köz zé te szem, hogy

– a 2007. ja nu ár hó 18. és 20. nap jai kö zött Bu da pes ten
meg ren de zen dõ „SZÕLÉSZET és PINCÉSZET” szak -
kiállításon és a „MAGYAR KERT” szak ki ál lí tá son,

– a 2007. ja nu ár hó 31. és feb ru ár hó 3. nap jai kö zött
Bu da pes ten meg ren de zen dõ „AGRO + MASHEXPO”
Nem zet kö zi me zõ gaz da sá gi és me zõ gép ki ál lí tá son,

– a 2007. feb ru ár hó 15. és 18. nap jai kö zött Bu da pes -
ten meg ren de zen dõ „BUDAPEST BOAT SHOW” Nem -
zet kö zi ha jó ki ál lí tá son,

– a 2007. feb ru ár hó 20. és 23. nap jai kö zött Bu da pes -
ten meg ren de zen dõ „9. LABORTECHNIKA” ki ál lí tá son,

– a 2007. feb ru ár hó 28. és már ci us hó 4. nap jai kö zött
Bu da pes ten meg ren de zen dõ „BUDAPEST MOTOR
KIÁLLÍTÁS” Nem zet kö zi mo tor ke rék pár szak ki ál lí tá son, 
a „Fe Ho Va” Fegy ver, Hor gá szat, Va dá szat nem zet kö zi ki -
ál lí tá son és a „SPORT” Nem zet kö zi sport és élet mód ki ál -
lí tá son,

– a 2007. már ci us hó 29. és áp ri lis hó 1. nap jai kö zött
Bu da pes ten meg ren de zen dõ „UTAZÁS” Nem zet kö zi ide -
gen for gal mi ki ál lí tá son és a „KARÁT” Nem zet kö zi ék -
szer, drá ga kõ, óra szak ki ál lí tá son és vá sá ron,

– a 2007. áp ri lis hó 11. és 15. nap jai kö zött Bu da pes ten
meg ren de zen dõ „CONSTRUMA” Nem zet kö zi épí tõ ipa ri
szak ki ál lí tá son,

– a 2007. áp ri lis hó 19. és 21. nap jai kö zött a meg úju ló
ener gi ák ról és ha té kony épü let fel újí tás ról Bu da pes ten
meg ren de zen dõ „RENEXPO” Nem zet kö zi ki ál lí tá son és
kong resszu son,

– a 2007. áp ri lis hó 25. és 28. nap jai kö zött Bu da pes ten
meg ren de zen dõ „HUNGAROTHERM” Nem zet kö zi
 fûtés-, szel lõ zés-, klí ma- és sza ni ter tech ni kai szakkiállí -
táson,

– a 2007. áp ri lis hó 26. és má jus hó 1. nap jai kö zött Bu -
da pes ten meg ren de zen dõ „LUXUSAUTÓ SHOW” Nem -
zet kö zi sport- és lu xus au tó ki ál lí tá son,

– a 2007. má jus hó 8. és 11. nap jai kö zött Bu da pes ten
meg ren de zen dõ „MACH-TECH” Nem zet kö zi gépgyártás-
 technológiai szak ki ál lí tá son és az „ELECTROSALON”

2007/5. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 157



Nem zet kö zi elekt ro ni kai, elekt ro tech ni kai és au to ma ti zá lá si
ki ál lí tá son,

– a 2007. má jus hó 18. és 19. nap jai kö zött Bu da pes ten
meg ren de zen dõ „TEMEXPO” Nem zet kö zi te met ke zé si
szak ki ál lí tá son,

– a 2007. szep tem ber hó 8. és 16. nap jai kö zött Bu da -
pes ten meg ren de zen dõ „BNV” Bu da pes ti Nem zet kö zi Vá -
sá ron és az „INFOMARKET-INFOTREND” In for má ció -
tech no ló gi ai és te le kom mu ni ká ci ós vá sá ron,

– a 2007. szep tem ber hó 21. és 23. nap jai kö zött Bu da -
pes ten meg ren de zen dõ „BUDAPESTI EROTIKA” ki ál lí -
tá son és bör zén,

– a 2007. szep tem ber hó 25. és 28. nap jai kö zött Bu da -
pes ten meg ren de zen dõ „HOVENTA” Nem zet kö zi ke res -
ke del mi és ven dég lá tó-tech ni kai szak ki ál lí tá son,

– a 2007. szep tem ber hó 27. és 29. nap jai kö zött Bu da -
pes ten meg ren de zen dõ „INGATLAN KIÁLLÍTÁSON”,

– a 2007. ok tó ber hó 2. és 4. nap jai kö zött Bu da pes ten
meg ren de zen dõ „KÁBEL ÉS SZATELLIT KIÁLLÍTÁS”
Ke let- és kö zép-eu ró pai ká bel és sza tel lit ki ál lí tá son,

– a 2007. ok tó ber hó 2. és 5. nap jai kö zött Bu da pes ten
meg ren de zen dõ „PROMOTION” Nem zet kö zi marketing-
 kommunikációs szak ki ál lí tá son, a „BUDATRANSPACK”
Nem zet kö zi anyag moz ga tá si és cso ma go lá si szak ki ál lí tá son
és a „PRINTEXPO” Nem zet kö zi nyom da ipa ri szakkiállí -
táson,

– a 2007. ok tó ber hó 17. és 21. nap jai kö zött Bu da pes -
ten meg ren de zen dõ „AUTOMOBIL 2007 Bu da pes ti
Autó szalon” Nem zet kö zi jár mû ipa ri szak ki ál lí tá son,

– a 2007. ok tó ber hó 29. és 31. nap jai kö zött Bu da pes -
ten meg ren de zen dõ „Bú tor vi lág” Nem zet kö zi bú tor szak -
vá sá ron,

– a 2007. no vem ber hó 6. és 9. nap jai kö zött Bu da pes -
ten meg ren de zen dõ „ÖKOTECH” Nem zet kö zi kör nye zet -
vé del mi és kom mu ná lis szak ki ál lí tá son,

– a 2007. no vem ber hó 7. és 10. nap jai kö zött Bu da pes -
ten meg ren de zen dõ „HUNGAROMED+DENT” Nem zet -
kö zi or vos tech ni kai, egész ség ügyi szak ki ál lí tá son és kon -
fe ren ci án,

– a 2007. no vem ber hó 8. és 11. nap jai kö zött Bu da pes -
ten meg ren de zen dõ „Hó-Show Ta lál ko zó a téli spor tok
sze rel me se i nek” ki ál lí tá son és a „SPA & WELLNESS”
Egész ség tu risz ti kai szak ki ál lí tás kon fe ren ci án és vá sá ron,

– a 2007. no vem ber hó 9. és 11. nap jai kö zött Bu da pes -
ten meg ren de zen dõ „MODERN NÕ” ki ál lí tá son,

– a 2007. no vem ber hó 15. és 17. nap jai kö zött Bu da -
pes ten meg ren de zen dõ „IV. Ma gyar or szá gi Bu yb rand
Show” Nem zet kö zi Fran chi se Ex pón és Kon fe ren ci án és
II. Ven ding Ex pón,

– a 2007. no vem ber hó 16. és 18. nap jai kö zött Bu da -
pes ten meg ren de zen dõ „EDUCATIO” Nem zet kö zi ok ta -
tá si szak ki ál lí tá son és vá sá ron,

– a 2007. no vem ber hó 28. és de cem ber hó 1. nap jai kö -
zött Bu da pes ten meg ren de zen dõ „C + D” Kö zép-eu ró pai
vé del mi fel sze re lés és re pü lé si szak ki ál lí tá son

be mu ta tás ra ke rü lõ ta lál má nyo kat, véd je gye ket, for ma ter -
ve zé si és hasz ná la ti min tá kat az em lí tett jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott ki ál lí tá si ked vez mény, illetve ki ál lí tá si el -
sõbb ség il le ti meg.

Dr. Ben dzsel Mik lós s. k.,
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
k ö z l e m é n y e

a Kormány 2007. I. félévi munkatervébõl származó
jogalkotási feladatok jegyzékérõl

Elõ ter jesz tés a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó
Rend szer és a kap cso ló dó rend sze rek mû kö dé sé nek, biz -
ton sá gi elõ írásainak, ka taszt ró fa ter vé nek, esz köz- és
vagyon mentésének sza bá lyo zá sá ról

Fe le lõs: MeH

Elõ ter jesz tés az ál lam i va gyon ról  szóló tör vény javas -
latról, valamint a tör vény vég re haj tá sá ról  szóló kor mány -
ren de let rõl

Fe le lõs: PM
IRM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si,
valamint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé -
sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló tör -
vényjavaslatról

Fe le lõs: FVM
IRM

Elõ ter jesz tés a transz eu ró pai köz út há ló zat alag út ja i ra
vo nat ko zó biz ton sá gi mi ni mum kö ve tel mé nyek rõl  szóló
kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a 
köz úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988.
(XII. 20.) MT ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi út -
há ló za tá nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló

158 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/5. szám



2003. évi CXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör -
vényjavaslatról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés az egyes ipar jog vé del mi tör vények mó do -
sí tá sá ról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés az egy sé ges ké szen lé ti kom mu ni ká ci ós és
te vé keny ség irá nyí tá si rend szer ki ala kí tá sa ér de ké ben
szük sé ges szer ve zé si, elõ ké szí té si fel ada tok ról

Fe le lõs: MeH

Elõ ter jesz tés a hosszú távú kö te le zett ség vál la lá sok ról
 szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés az egyes pénz ügyi szol gál ta tá so kat érin tõ
jog har mo ni zá ci ós kö te le zett sé gek rõl  szóló tör vény javas -
latról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés a já ra dék szol gál ta tá si te vé keny ség re vo -
nat ko zó új tör vényjavaslatról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés az ér ték pa pí ro sí tás ra vo nat ko zó új tör -
vényjavaslatról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés a mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer- és gyó -
gyá sza ti se géd esz köz-ren de lést ösz tön zõ sza bá lyok ról
 szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: EüM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés a gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö -
zök rek lá mo zá sá val és is mer te té sé vel kap cso la to san a ha -
tó sá gok ál tal ki sza bott bír ság mér té ké rõl, össze gé rõl,
illetve a ki sza bott bír ság pénz ügyi tel je sí té sé nek fel té te le i -
rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: EüM

Elõ ter jesz tés egyes tör vények és tör vényerejû ren de le -
tek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: IRM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés az Egy sé ges Di gi tá lis Rá dió táv köz lõ
Rend szer rend szer sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges jog sza -
bály cso mag ról, be le ért ve a ké szen lé ti szol gá la tok meg fe -
le lõ ko or di ná lá sát és ügy fél kap cso la tát biz to sí tó rend szert

Fe le lõs: MeH

Elõ ter jesz tés a rész arány föld ki adás so rán ke let ke zett,
erdõ mû ve lé si ágú, osz tat lan kö zös tu laj do nú föld rész le tek 
meg szün te té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló kor mány -
ren de let rõl

Fe le lõs: FVM

Elõ ter jesz tés a ter mõ föld hasz no sí tá sá val és a föld vé de -
lem mel, valamint a ter mõ föld ta laj vé del mé vel kap cso la tos 
tör vények meg al ko tá sá ról

Fe le lõs: FVM
IRM

Elõ ter jesz tés az egyes ener ge ti kai tár gyú tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés a ha jók ál tal oko zott szennye zés rõl és a
jog sér té sek re vo nat ko zó szank ci ók be ve ze té sé rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a köz úti szál lí tást vég zõ egyes jár mû vek
sze mély ze té nek ve ze té si és pi he nõ ide jé nek el len õr zé sé rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a hõ ter me lõ fû té si- és lég kon di ci o ná ló
rend sze rek ener ge ti kai fe lül vizs gá la tá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003.
évi C. tör vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslatról

Fe le lõs: GKM
IRM
MeH

Elõ ter jesz tés a ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá -
sok ki vi te lé nek, be ho za ta lá nak, transz fer jé nek és tran zit já -
nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. ren de -
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let és a köz biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz kö zök rõl
 szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no -
ló gi ák ke res ke del mi for gal má nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló
50/2004. (II. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a fo lya mi in for má ci ós rend szer lé te sí té sé -
rõl és mû köd te té sé rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vil la mos ener gi á ról  szóló tör vényjavas -
latról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a kör nye zet vé del mé rõl  szóló 1995. évi
LIII. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM
IRM

Elõ ter jesz tés a gyü möl csös ül tet vé nyek, valamint a
gyü möl csös ül tet vény mé re tet el nem érõ gyü mölcs fá val
be te le pí tett te rü le tek 2007. évi vég re haj tá sá ról  szóló kor -
mány ren de let rõl

Fe le lõs: KSH

Elõ ter jesz tés a mi nõ sí tett adat vé del mé rõl  szóló tör -
vénytervezetrõl

Fe le lõs: MeH
IRM
HM
GKM
KüM

Elõ ter jesz tés a fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról
 szóló 175/2006. (VIII. 14.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés az Eöt vös Lo ránd Pá lya társ Ösz tön díj ról
 szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés a Kö zös ség te rü le té re be lé põ, illetve az azt 
el ha gyó kész pénz el len õr zé sé rõl, valamint a pénz át uta lá -
so kat kí sé rõ meg bí zói ada tok ról  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség elõ ké szí té -
sé nek és a ke zes ség be vál tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló
110/2006. (V. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés az elekt ro ni kus díj sze dé si rend szer be ve -
ze té sé nek meg va ló sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a Rend õr ség rõl  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: IRM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról
 szóló 1949. évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló tör -
vényjavaslatról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Köz tá ra ság ál lam ha tá rá ról  szóló 
tör vényjavaslatról

Fe le lõs: IRM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té -
rium fel ügye le te alatt mû kö dõ igaz ság ügyi szak ér tõi in téz -
mé nyek szer ve zet-át ala kí tá sá ról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó
Rend szer sza bá lyo zá sá ról, az elekt ro ni kus ügy in té zés sza -
bá lya i nak ak tu a li zá lá sá ról

Fe le lõs: MeH
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés az egyes ok ta tá si tár gyú tör vények mó do -
sí tá sá ról (ben ne: a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény mó do sí tá sa, a köz ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXIX. tör vény mó do sí tá sa, a szak kép zés rõl
 szóló 1993. évi LXXVI. tör vény mó do sí tá sa)

Fe le lõs: OKM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope-
 ratív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mánybiz to s
IRM

160 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/5. szám



Elõ ter jesz tés a re ha bi li tá ci ós já ra dék be ve ze té sé rõl
 szóló tör vényrõl

Fe le lõs: SZMM
PM
IRM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés a szak ér tõi mi nõ sí té si rend szer sza bá lyo -
zá sá ról és el já rá si rend jé rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: SZMM
EüM
PM

Elõ ter jesz tés a re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok ról  szóló
kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: SZMM
EüM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés az egyes mun ka ügyi tör vények és más
kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés a ter mé sze tes für dõ vi zek mi nõ sé gi kö ve -
tel mé nye i rõl, valamint a ter mé sze tes für dõ he lyek ki je lö lé -
sé rõl és üze mel te té sé rõl  szóló 273/2001. (XII. 21.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról (7/2006/EK irány elv ho no sí tá sa)

Fe le lõs: EüM

Elõ ter jesz tés a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és az élel mi -
sze rek föld raj zi áru jel zõ i nek ol tal má ra vo nat ko zó rész le -
tes sza bá lyok ról  szóló 78/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: FVM
IRM
MSZH

Elõ ter jesz tés az ener gia fel hasz ná ló ter mé kek kör nye -
zet ba rát ter ve zé sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek meg ál la pí -
tá sá nak ke re te i rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a sa já tos épít mény faj ták kö ré be tar to zó
hon vé del mi, ka to nai és nem zet biz ton sá gi célú épít mé -
nyek re vo nat ko zó épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já -
rás sza bá lya i ról

Fe le lõs: HM
MeH

Elõ ter jesz tés az Euró pai Unió ál tal el ren delt va gyo ni
kor lá to zó in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló tör -
vényjavaslatról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer ke re té -
ben meg va ló su ló együtt mû kö dés rõl és in for má ció cse ré rõl
 szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról
 szóló 1999. évi LXXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: MeH
IRM
GKM

Elõ ter jesz tés az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez -
mény Ki o tói Jegy zõ köny vé vel kap cso la tos ke ret rend szer
fel ál lí tá sá ról  szóló tör vényrõl

Fe le lõs: KvVM
IRM

Elõ ter jesz tés Ma gyar or szág 2008–2012. idõ szak ra  szóló
Nem ze ti Ki osz tá si Ter vé rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a re giszt rá ci ós adó ról  szóló 2003. évi
CX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma rá ról és a
könyv vizs gá lói te vé keny ség rõl  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés az egyes köz szol gá la ti fog lal koz ta tá si tör -
vények (Ktv., Kjt., Hszt., Hjt.) mó do sí tá sá nak má so dik
üte mé rõl (be le ért ve 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 mó do sí tá sát és a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény és vég re haj tá si ren -
de le te i nek fe lül vizs gá la tát)

Fe le lõs: az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s
MeH
IRM
SZMM
HM
PM
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Elõ ter jesz tés az egy sé ges nuk le á ris- és su gár biz ton sá gi,
és biz to sí té ki ha tó ság lét re ho zá sá ról  szóló tör vény meg al -
ko tá sá ról

Fe le lõs: IRM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés a jogi se gít ség nyúj tás re form já nak foly ta -
tá sá ról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a ki sa já tí tás ról  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés 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 mó do sí -
tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM
IRM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés a vá lasz tás sal és egyes köz éle ti sze rep lõk
össze fér he tet len sé gé vel össze füg gõ tör vény módo sítá -
sokról

Fe le lõs: ÖTM
IRM

Elõ ter jesz tés a re gi o ná lis ön kor mány za tok ki ala kí tá sá -
hoz, valamint a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok to vább fej -
lesz té sé hez szük sé ges tör vények mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM
IRM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés az egy sé ges in gat lan adó ról  szóló tör -
vényjavaslatról

Fe le lõs: PM
IRM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés az ada tok hoz való ku ta tá si célú hoz zá fé -
rést és az ál lam ház tar tás mû kö dé si ha té kony sá gát érin tõ
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés a költ ség ve té si szer vek rõl, a köz tes tü le -
tek rõl, valamint az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: PM
IRM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés a fel nõtt kép zé si nor ma tív tá mo ga tás rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 206/2005. (X. 1.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM

Elõ ter jesz tés a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá -
sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi
CLXXVI. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: FVM
IRM

Elõ ter jesz tés az üz le tek mû kö dé sé nek rend jé rõl,
valamint az egyes üz let nél kül foly tat ha tó ke res ke del mi te -
vé keny sé gek vég zé sé nek fel té te le i rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor la -
tok el le ni sza bá lyok ról  szóló tör vényjavaslatról
(2005/29/EK, 97/7/EK, 98/27/EK, 2002/65/EK,
2006/2004/EK, 84/450/EGK)

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá -
sok, valamint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ
szol gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi
CVIII. tör vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslatról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés az egy sé ges in teg rá ci ó ról  szóló tör -
vényjavaslatról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés az egy sé ges in teg rá ci ós tör vényhez kap -
cso ló dó kor mány ren de let meg al ko tá sá ról

Fe le lõs: IRM
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Elõ ter jesz tés a me ne dék jog ról és a nem zet kö zi vé de -
lem rõl  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a me ne dék jog ról és a nem zet kö zi vé de -
lem rõl  szóló tör vényhez kap cso ló dó kor mány ren de let
meg al ko tá sá ról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a sza ba dal mi, for ma ter ve zé si min ta ol tal -
mi, hasz ná la ti min ta ol tal mi és to pog rá fi a ol tal mi be je len té -
sek elekt ro ni kus úton tör té nõ be nyúj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés az ál lam ha tár bel sõ ha tár ként mû kö dõ sza -
ka szán a ha tár el len õr zés ide ig le nes vissza ál lí tá sá nak fel té -
te le i rõl és vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló kor mány -
ren de let rõl

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a kör nye ze ti fe le lõs ség sza bá lya i ról  szóló
kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a ví zi köz mû vek rõl és a vi zi köz mû szol gál -
ta tás ról  szóló tör vényrõl

Fe le lõs: KvVM
IRM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés a mi nõ sí tett adat ke ze lé sé nek rend jé rõl,
valamint a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let rész le tes fel -
ada ta i ról és mû kö dé si rend jé rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: MeH

Elõ ter jesz tés az elekt ro ni kus biz ton ság rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: MeH

Elõ ter jesz tés az ipar biz ton sá gi ellen õr zés rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: MeH

Elõ ter jesz tés a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el -
is me ré sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: OKM
IRM

Elõ ter jesz tés a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, valamint 
az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló
1993. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM
IRM

Elõ ter jesz tés az euró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso -
por to su lás ról  szóló tör vényjavaslatról (1082/2006/EK
ren de let)

Fe le lõs: ÖTM
IRM
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Elõ ter jesz tés a tu riz mus ról  szóló tör vényrõl

Fe le lõs: ÖTM
IRM

Elõ ter jesz tés a gép jár mû üzem ben tar tó já nak kö te le zõ
fe le lõs ség biz to sí tá sá ról  szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a bá nyász nyug díj ról  szóló 150/1991.
(XII. 4.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
SZMM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés az ál lam i célú lé gi köz le ke dés vé del mi sza -
bá lya i nak meg ha tá ro zá sá ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés a kis tér sé gek meg ál la pí tá sá ról, le ha tá ro lá -
sá ról és meg vál toz ta tá sá nak rend jé rõl  szóló 244/2003.
(XII. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi
LXXVI. tör vény, a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI.,
valamint a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz -
té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
OKM
IRM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés az elekt ro ni kus hír köz lé si fel ada to kat el lá -
tó szer ve ze tek és a tit kos in for má ció gyûj tés re, illetve tit -
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kos adat szer zés re fel ha tal ma zott szer ve ze tek együtt mû kö -
dé sé nek rend jé rõl  szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés az egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá -
zok ról  szóló 842/2006/EK ren de let elõ írásainak meg sér té -
se ese tén al kal ma zan dó szank ci ók ról  szóló kor mány ren -
de let rõl

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés az üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá sok kal
kap cso la tos nem zet kö zi együtt mû kö dés sel meg va ló su ló
pro jekt te vé keny sé gek re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról
 szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a ki sebb sé gi ön kor mány za tok nak a köz -
pon ti költ ség ve tés bõl nyúj tott fel adat ará nyos tá mo ga tá sa
(ál ta lá nos mû kö dé si tá mo ga tás és fel adat ala pú tá mo ga tás)
fel té tel rend sze ré rõl és el szá mo lá sá nak rend jé rõl  szóló
kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: MeH
ÖTM
PM

Elõ ter jesz tés a ki sebb sé gi ön kor mány za tok gaz dál ko -
dá sá nak, be szá mo ló-ké szí té sé nek, könyv ve ze té sé nek, in -
for má ció szol gál ta tá sá nak és a ki sebb sé gi ön kor mány za tok 
költ ség ve té si szer vei bel sõ el len õr zé sé nek rend jé rõl  szóló
kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: MeH

Elõ ter jesz tés a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott
ré szé nek az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról
 szóló 1996. évi CXXVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló tör -
vényjavaslatról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal -
nak a Ma gyar Ener gia Hi va tal ba tör té nõ in teg rá lá sá ra vo -
nat ko zó ja vas lat ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a sze mély- és va gyon vé del mi, valamint a
ma gánnyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 2005. évi
CXXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé -
szet vé del mi és a me zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi
CLIX. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés az or szág gyû lé si egyé ni és te rü le ti vá lasz -
tó ke rü le tek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2/1990. (I. 11.) MT
ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a kor ked vez mé nyes rend szer bõl tör té nõ
ki lé pés fel té tel rend sze ré rõl

Fe le lõs: SZMM
PM
IRM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az 
ellen õr zés rend jé rõl  szóló 201/2001. (X. 23.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: EüM
KvVM

Elõ ter jesz tés a gén tech no ló gi á val mó do sí tott élõ szer -
ve ze tek hu mán egész ség ügy ben és gyógy szer gyár tás ban,
valamint az em ber i test tel köz vet le nül érint ke zõ ve gyi
anya gok és élel mi szer-elõ ál lí tás ban al kal ma zott tech no ló -
gi ai se géd anya gok elõ ál lí tá sá ban való al kal ma zá sá ról és
fel té te le i rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: EüM
FVM

Elõ ter jesz tés a köl csö nös meg fe lel te tés (cross-comp -
liance) ha zai al kal ma zá sá ra vo nat ko zó, több mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö rét érin tõ sza bá lyo zást érin tõ kor mány ren -
de let rõl

Fe le lõs: FVM

Elõ ter jesz tés az elekt ro ni kus ár lej tés al kal ma zá sá ról a
köz be szer zé si el já rás ban

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII.
tör vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslatról

Fe le lõs: GKM
IRM
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Elõ ter jesz tés a NATO Vál ság re a gá lá si Rend szer rel
össz hang ban álló nem ze ti in téz ke dé si rend szer meg al ko tá -
sá ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra
vo nat ko zó euró pai kö zös sé gi ren de le tek vég re haj tá sá hoz
szük sé ges sza bá lyok ról  szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sa a gyógy szer ké szít mé nyek gyer mek gyó -
gyá sza ti fel hasz ná lá sá ról, valamint a gyógy sze rek ki egé -
szí tõ ol tal mi ta nú sít vá nyá nak be ve ze té sé rõl  szóló ren de let
(1768/92/EGK), a gyógy sze rek en ge dé lye zé sé re vo nat ko -
zó ál ta lá nos irány elv (2001/83/EK) és a köz pon ti törzs -
köny ve zé si el já rás ra vo nat ko zó ren de let (726/2004/EK)
mó do sí tá sá ról  szóló euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
el fo ga dá sá ra fi gye lem mel

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés az Euró pai Kö zös sé gen be lü li, az oda irá -
nyuló és az on nan ki fe lé tör té nõ hul la dék szál lí tás fel ügye -
le té rõl és el len õr zé sé rõl  szóló 120/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a mu ze á lis in téz mé nyek lá to ga tó it meg il -
le tõ ked vez mé nyek rõl  szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés az egy há zi jogi sze mé lye ket meg il le tõ ki -
egé szí tõ tá mo ga tás ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: OKM
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak 
 ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány-
 biz to s

Elõ ter jesz tés a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko -
zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) mó do sí tá sá -
ról  szóló, valamint a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés a fog lal koz ta tói nyug el lá tást szol gá ló in -
téz mé nyek te vé keny sé gé rõl és fel ügye le té rõl  szóló tör -
vényjavaslatról (2003/41/EK irány elv)

Fe le lõs: PM
IRM

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

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2006. november 6-i ülésérõl

1. Az OÉT meg vi tat ta az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta -
nács ról, illetve az ága za ti pár be széd bi zott ság és a kö zép -
szin tû szo ciá lis pár be széd egyes kér dé se i rõl  szóló tör -
vényjavaslatok ter ve ze tét.

Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ról  szóló, valamint
az ága za ti pár be széd bi zott sá gok ról  szóló tör vény -
javaslatok Or szág gyû lés elé tör té nõ be nyúj tá sát az OÉT
tá mo gat ta.

A Mun kás ta ná csok Or szá gos Szö vet sé ge kü lön vé le -
mény ként az ága za ti pár be széd rõl  szóló tör vényjavaslattal
kap cso lat ban fenn tar tá so kat fo gal ma zott meg.

2. Az OÉT meg tár gyal ta az egyes szo ciá lis tör vények
mó do sí tá sá ról ké szült kor mány za ti elõ ter jesz tést.

A mun ka vál la lói és a mun kál ta tói ol dal tá mo gat ta a ja -
va solt mó do sí tá so kat.

3. Az OÉT na pi rend re tûz te és meg tár gyal ta az ÁPV
Zrt. 2005. évi te vé keny sé gé rõl, a tu laj do ná ban álló,
valamint a hoz zá ren delt va gyon ala ku lá sá ról, hasz no sí tá -
sá nak ered mé nyé rõl  szóló be szá mo lót.

A be szá mo lót a mun ka vál la lói és a mun kál ta tói ol dal tu -
do má sul vet te.

4. Az OÉT na pi rend re tûz te az Or szág gyû lés nek be -
nyúj tott tör vényjavaslatokat: az egész ség ügyet érin tõ tör -
vényeknek az egész ség ügyi re form mal kap cso la tos mó do -
sí tá sá ról, az egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka ma rák -
ról, az egész ség biz to sí tás kö ré ben vég zett te vé keny ség
fel ügye le té rõl, valamint a biz ton sá gos és gaz da sá gos
gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz el lá tás és a gyógy -
szer for gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról.

A mun ka vál la lói ol dal ki fej tet te: az egész ség ügyi re -
form út já nak mi e lõb bi kom plex fel vá zo lá sá ra van szük ség
– a cél, a tár sa dal mi ha szon, az idõ ren di üte me zés stb.
meg je lö lé sé vel. E kér dés ben nem nél kü löz he tõ a meg ál la -
po dás ra is tö rek võ ér dek egyez te tés mel lett a tár sa da lom
szé le sebb kö ré vel foly ta tott pár be széd és fel vi lá go sí tó
mun ka sem. Az ol dal ál lás pont ja sze rint az egész ség -
ügy-po li ti ka na gyobb mér ték ben áll a költ ség ve tés-po li ti -
ka ha tá sa alatt, mint ami lyent a szak szer ve ze tek éssze rû -
nek és el fo gad ha tó nak tar ta nak. To vább nö vek szik a jobb
és a szû kö sebb vi szo nyok kö zött élõk kö zöt ti kü lönb ség,
ami sér ti az egész ség ügyi el lá tás hoz való ál lam pol gá ri jog
ér vé nye sü lé sét. Kü lö nö sen nem meg nyug ta tó a biz to sí tás -
ból ki e sõk hely ze té nek ren de zé se.

Az ol dal ja va sol ja: a biz to sí tá si cso ma gok kö zül a má -
so dik ga ran tál ja azt, hogy min den ki nek joga van a gyó -
gyu lás ra a leg szín vo na la sabb és leg ha té ko nyabb egész -
ség ügyi el lá tás mel lett. A szak szer ve ze ti szö vet sé gek nem
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tá mo gat ják a vi zit díj és a kór ház i ágy díj be ve ze té sét. Ja va -
sol ják, hogy az egész ség ügyi szak mai ka ma rák ra vo nat ko -
zó sza bá lyo zás ból ma rad jon ki, hogy a ka ma rák kép vi se lik 
és vé dik tag ja ik ér de ke it. Üd vöz lik, hogy az egész ség ügyi
ága za ti ér dek egyez te tést a kor mány za ti ol dal az ed di gi ek -
nél ko mo lyab ban kí ván ja ven ni.

5. Az OÉT meg vi tat ta az egyes mun ka ügyi tár gyú és
más kap cso ló dó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló kor -
mány za ti elõ ter jesz tést.

A mun ka vál la lói ol dal az elõ ter jesz tésben sze rep lõ jog -
sza bá lyok mó do sí tá sá hoz több ja vas la tot is mer te tett:

– A mun ka ügyi ellen õr zés ne csak a mi ni mál bér-ki fi ze -
tést el len õriz hes se, ha nem a szer zõ dé sek sze rin ti bé rek ki -
fi ze té sét is.

– A mun ka ügyi ellen õr zés ter jed jen ki a kol lek tív szer -
zõ dé sek és a ki ter jesz tett kol lek tív szer zõ dé sek be tar tá sá -
nak el len õr zé sé re.

– A bér ga ran cia-ki fi ze té sek ke re té ben a mun ka vál lalók 
a tény le ges já ran dó sá ga i kat kap ják meg.

– Ne le gyen fel sõ ha tá ra a já ran dó sá gok ki fi ze té sé nek.

– Biz to sí tás jel le gû le gyen a bér ga ran cia rend szer.

– A ki fi ze té sért áll jon helyt az ál lam, majd az össze get
hajt sák be a kárt oko zón.

– Au to ma ti ku san je lent se fel szá mo lá si el já rás kez de tét, 
ha a mun kál ta tó nem fi ze ti ki a mun ka vál lalók bé rét, já ran -
dó sá ga it.

– Csõd el já rás ese tén is le hes sen a Bér ga ran cia Alap hoz 
for dul ni.

A mun kál ta tói ol dal a bér ga ran cia mó do sí tá sá hoz kap -
cso ló dó tör vénymódosítások tár gya lá sát tá mo gat ja, a ja -
vas lat töb bi ré szét nem.

Az OÉT úgy fog lalt ál lást, hogy a bér ga ran cia tör vé ny
és a hoz zá kap cso ló dó mó do sí tó ja vas la tok ról to váb bi
egyez te tést ja va solt szak ér tõi szin ten az OÉT Mun ka jo gi
Bi zott sá gá ban. A to váb bi egyez te té sek hez a mun ka vál la -
lói ol dal a ki dol go zott ja vas la tát írás ban át ad ja.

6. Az OÉT meg vi tat ta a kor ked vez mé nyes nyug díj -
rend szer és a szak mai nyug díj rend sze rek át ala kí tá sá ról
 szóló kor mány za ti elõ ter jesz tést.

Az OÉT úgy fog lalt ál lást, hogy a tör vényjavaslat al kal -
mas a tár gya lás ra, en nek alap ján to váb bi egyez te té se ket
foly tat, min de nek elõtt a vég re haj tás sza bá lyo zá sá ról. A
mun ka vál la lói ol dal en nek so rán a szak ma i ság, az ob jek ti -
vi tás, a sta bi li tás és a mun ka vál lalók szá má ra biz to sí tott
ki szá mít ha tó ság alap el ve it kí ván ja ér vé nye sí te ni.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2006. november 13-i ülésérõl

Na pi rend elõtt a mun ka vál la lói ol dal kép vi se lõ je ki fej -
tet te a szak szer ve ze tek ab bé li re mé nyét, hogy a Mun ka -
erõ-pi a ci Alap esz kö zei kö zött meg je le nik a munkavál -
lalói já ru lék-be fi ze tés 0,5 szá za lék pon tos nö ve ke dé se, és
ja ví ta ni fog ja a mun ka nél kü li el lá tás, illetve a fog lal koz ta -
tás pénz ügyi kon dí ci ó it.

1. Az OÉT meg vi tat ta az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si
Terv ope ra tív prog ram ja i ról ké szült kor mány za ti elõ ter -
jesz tést.

A Gaz da ság fej lesz tés ope ra tív prog ram, a Tár sa dal mi
meg úju lás ope ra tív prog ram, valamint a Tár sa dal mi inf ra -
struk tú ra ope ra tív prog ram alap ján le foly ta tott konzultá -
ciók alap ján meg fo gal ma zott fõbb ész re vé te lek vol tak:

a) A mun ka vál la lói ol dal fel hív ta a fi gyel met: a gaz da -
sá gi nö ve ke dés, a ver seny ké pes ség ala ku lá sá nak egyik
kulcs kér dé se, hogy a la kos ság ho gyan tud részt ven ni a
fog lal koz ta tás ban, mi lyen lét szám ban, arány ban, ál ta lá nos 
és szak mai fel ké szült ség gel van ott je len. A gaz da sá gi ver -
seny ké pes ség és a fenn tart ha tó ság alap fel té te le a ku ta -
tás-fej lesz tés, valamint az egész éle ten át tar tó ta nu lás. A
kis- és kö zép vál lal ko zá sok ver seny ké pes sé gé nek nö ve lé se 
a fog lal koz ta tás szem pont já ból is rend kí vül fon tos. En nek
ér de ké ben is biz to sí ta ni kell a K+F ered mé nyek hez való
hoz zá ju tá su kat. A gaz da ság igé nye i nek meg fe le lõ szak -
kép zés szük sé ges és a szak ma vál tás ra való kész ség, en nek
kép zé si, anya gi hát te re. A mo bi li tás nak a fog lal koz ta tá si
biz ton ság gal együtt kell ér vé nye sül nie. Az ok ta tás nak le -
gyen rész e a vál lal ko zói és mun ka vál la lói is me re tek el sa -
já tí tá sa. Az ok ta tás ban, szak kép zés ben az esély egyen lõ ség 
biz to sí tá sá ra kell tö re ked ni, hogy a mun ka erõ pi a con is
min den ki egyen lõ eséllyel je len hes sen meg. Erre a fo gya -
ték kal élõk ese té ben is tö re ked ni kell. Az ope ra tív prog ra -
mok meg tár gya lá sa után az ol dal ál lás pont ja sze rint a meg -
va ló sí tás me ne té ben, pél dá ul az el len õr zés ben is együtt
kell mû köd ni ük a tár sa dal mi part ne rek nek.

b) A mun kál ta tói ol dal alap ve tõ en egyet ér tett a prog -
ram mal, a vég re haj tás tel je sí té sé re vo nat ko zó an fo gal ma -
zott meg né hány ész re vé telt. Na gyon fon tos nak tart ja,
hogy a gaz da ság sze rep lõi 2007–2008-ban ne ke rül je nek
de presszi ós han gu lat ba. Az éven te fej lesz tés re for dít ha tó
összeg „csak” 130 Mrd fo rint tal nõ, ezért meg kell te rem -
te ni a fel té te lét annak, hogy a je len leg fej lesz tés re for dí tott
mint egy 3000 Mrd fo rin tot ha té ko nyan le hes sen fel hasz -
nál ni.

A tõ ke pi ac fej let len sé ge  miatt a KKV szek tor nak ala -
csony a for rás, illetve tõke el lá tott sá ga, ezért ezt a szek tort
– meg fe le lõ vé dõ er nyõ mel lett – for rás hoz, idõ le ges tõ ke -
in jek ci ó hoz kell jut tat ni.

Az ok ta tás te rü le tén egy szer re van je len a túl kép zés és a
szak mun kás hi ány, ezért a kép zést a gaz da ság igé nyé hez
kell iga zí ta ni.
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Ál lás pont ja sze rint a ter ve zett 0,3–0,4 szá za lék fog lal -
koz ta tá si szint nö ve lé sé nél töb bet le het ne el ér ni.

2. Az OÉT meg vi tat ta a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993.
évi XCIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló elõ ter jesz tést.

A mun ka vál la lói és a mun kál ta tói ol dal tá mo gat ta az
egy sé ges mun ka vé del mi fel ügye let lét re ho zá sá ra vo nat ko -
zó ja vas la tot. A mun ka vál la lói ol dal a mun ka vé del mi tör -
vény mó do sí tá sá ra tett ja vas lat tal egyet ér tett.

A mun kál ta tói ol dal kér te, hogy a tör vényjavaslat egyéb 
mó do sí tá sá ról, min de nek elõtt a koc ká zat ér té ke lés re vo -
nat ko zó sza bá lyok ról, a fel ügye lõ jog vi szony mi nõ sí té sé -
nek jog kö ré rõl, a mun ka vé del mi bír sá gok nyil vá nos ság ra
ho zá sá nak kér dé se i rõl to váb bi szak ér tõi egyez te té sek tör -
tén je nek.

3. Az OÉT foly tat ta az ok tó ber 27-i ülé sen meg kez dett
2007. évi bér tár gya lá so kat.

A mun ka vál la lói ol dal fel hív ta a fi gyel met arra, hogy a
mun ka he lye ken a mun ka vál lalók és a mun kál ta tók vár ják
az or szá gos bér aján lás mi e lõb bi meg je le né sét. Ki nyil vá ní -
tot ta: a szak szer ve ze ti ol dal ab ban ér de kelt, hogy a 2007.
évi ke re set nö ve ke dés aján lott mér té ké rõl az OÉT plé nu -
mán mi ha ma rabb meg álla po dás szü les sen. 2007-re
 szólóan az ol dal a ter me lé keny ség nö ve ke dé sé vel ará nyos
re ál bér-nö ve ke dést tart szük sé ges nek, és nem fo gad el
 reálbér-csökkenést. Az inf lá ció vár ha tó ala ku lá sá nak és a
köz ter hek nö ve ke dé sé nek is me re té ben 13–15 szá za lé kos
brut tó ke re set nö ve ke dés re tett ja vas la tot, ami a re ál bér
stag ná lá sát, illetve kis mér té kû nö ve ke dé sét je len te né.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, nem ren del ke zik egy sé -
ges ol dal ál lás pont tal. Mi vel a tár gya lá sok so rán füg gõ ben
ma radt kér dé sek nem tel je sül tek, nincs ab ban a hely zet -
ben, hogy a bér aján lás ról tár gyal ni tud jon.

Prob lé ma ként ve tet te fel az elv árt adó, EVA eme lés, mi -
ni mál bér két sze re se után fi ze ten dõ TB-já ru lék, a ter mé -
szet be ni hoz zá já ru lás és a há zi pénz tá ri adót, me lyek
együt te sen 770 Mrd fo rint tal ter he lik a mun kál ta tó kat. To -
váb bá egyes ága za tok, tér sé gek, hely sé gek, olyan hely zet -
be ke rül tek, hogy a ga ran tált bér mi ni mu mot sem tud ják a
2007. év ben tel je sí te ni.

A kor mány ol dal a to váb bi egyez te té sek szük sé ges sé gé -
re hív ta fel a fi gyel met. A meg ol dá sok ke re sé sé vel kap cso -
lat ban ál ta lá nos elv ként fo gal maz ta meg, hogy a kor mány -
ol dal szá má ra el fo gad ha tó min den olyan két ol da lú mun ka -
vál la lói-mun kál ta tói meg álla po dás, ami nek nincs ál lam -
ház tar tá si több let ki ha tá sa és leg fel jebb kor mány ren de -
let-szin tû mó do sí tá so kat igé nyel nek. Kez de mé nyez te az
érin tett ága za ti pár be széd bi zott sá gok tár gya lá sa i nak meg -
kez dé sét a bér mi ni mu mok ra vo nat ko zó an.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
Tit kár sá ga

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2006. november 22-i ülésérõl

1. Az OÉT meg tár gyal ta a Ma gyar Köz tár sa ság 2007.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló T/1145. szá mú tör vényjavas -
latot, a 2007. évi költ ség ve tést meg ala po zó egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló T/1296. szá mú tör vény -
javaslatot, valamint az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló T/1297. szá mú tör vényjavaslatot.

a) A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló tör vényjavaslatot tár gyal va, a mun ka vál la lói ol dal
em lé kez te tett arra, hogy a kon ver gen cia prog ra mot és ab -
ban a la kos ság ra és a mun ka vál la lók ra vo nat ko zó ter hek
meg fo gal ma zá sát a szak szer ve ze ti szö vet sé gek nem tá mo -
gat ták. Nem tá mo gat ják a kon ver gen cia prog ram ból adó -
dó, a 2007. évi ál lam i költ ség ve tés ter ve ze té ben sze rep lõ
ilyen el kép ze lé se ket sem. A ter ve zett meg szo rí tá so kat
– kü lö nö sen a köz szfé ra in téz mény rend sze ré re és az ott
fog lal koz ta tot tak ra vo nat ko zó kat – el len zi az ol dal. Igaz -
ság ta lan, sú lyos arány ta lan sá got hor doz és így el fo gad ha -
tat lan az el kép ze lés, amely sze rint 2007-re a köz szfé rá ban
a kor mány zat nem ter vez bér eme lést. Az ol dal sé rel mes -
nek tart ja, hogy a mun ka vál la lói já ru lék eme lés bõl adó dó
több let be vé tel nem je le nik meg a Mun ka erõ-pi a ci Alap
költ ség ve té sé ben több let for rás ként. Igény li en nek kor rek -
ci ó ját. A tu dás alap nö ve lé se ér ték ként je le nik meg a kor -
mány za ti kom mu ni ká ci ó ban. Ezzel a mun ka vál la lói ol dal
is egyet ért, azon ban a 2007. évre ter ve zett ilyen célú költ -
ség ve té si for rá so kat nem lát ja ele gen dõ nek. Az ol dal szük -
sé ges nek tart ja, hogy amennyi ben a 2007. évi inf lá ció ma -
ga sabb lesz az elõ re jel zett nél, úgy – az OÉT-ben tör té nõ
át te kin tést köve tõen – ke rül jön sor kor rek ci ó ra.

b) A költ ség ve tést meg ala po zó egyes tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló, valamint az egyes pénz ügyi tár gyú tör -
vények mó do sí tá sát tar tal ma zó tör vényjavaslatokhoz a
mun ka vál la lói ol dal a kö vet ke zõ fõbb ész re vé te le ket tet te.
A kor mány za ti el kép ze lé sek sze rint a szo li da ri tá si elv egy -
re ke vés bé ér vé nye sül a köz szol gál ta tá sok te rü le tén. Ez a
szak szer ve ze ti szö vet sé gek szá má ra azért is el fo gad ha tat -
lan, mi vel a kor mány zat ak kor ja va sol ja az ön gon dos ko -
dás nö ve lé sét, ami kor egy ide jû leg csök ken ti a net tó ke re -
se te ket, és azo kat a ked vez mé nye ket is vissza fog ja, ame -
lyek az ön gon dos ko dást ösz tö nöz nék. Pél dá ul át kel le ne
ala po san gon dol ni és ked vez mé nyek kel se gí te ni az ön kén -
tes köl csö nös biz to sí tó-pénz tá ri meg ta ka rí tá so kat. Eh hez
az ol dal szö veg sze rû ja vas la to kat ké szít. A hoz zá tar to zói
já ru lék cso ma got ki dol go zat lan nak mi nõ sí tet te, ja va sol ta a 
konk rét cél cso por tok pon to sabb meg ha tá ro zá sát. A szak -
szer ve ze ti szö vet sé gek nem fo gad ták el a passzív táp pénz
ma xi mu má nak csök ken té sét 45 nap ra, to váb bá ja va sol ták
a fel nõtt kép zés ked vez mé nyei 2006 nya rán tör tént mó do -
sí tá sá nak vissza vo ná sát. Az adó men te sen ad ha tó jut ta tá -
sok kö ré bõl az ét ke zé si és az is ko la kez dé si tá mo ga tá sok
eme lé sé re tet tek ja vas la tot.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te: a 2007. évi költ ség ve tés
össz hang ban van a kon ver gen cia prog ram mal, azon ban a
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mun kál ta tói ol dal szá mos in téz ke dés sel nem ért egyet.
 Hiányolja a ha tás vizs gá la to kat, ki fo gá sol ja a vál lal ko zói
ter hek 7–800 mil li árd fo rint tal tör té nõ nö ve ke dé sét, mely
hosszú tá von las sít ja a gaz da ság nö ve ke dé sét.

A há zi pénz tár adót és az elv árt adót is bi zony ta lan sá gi
té nye zõ nek tart ja a költ ség ve tés ben.

Konk ré tan ki fo gás ol ta:
– az illetéktör vény in gye nes esz köz át adás ra vo nat ko zó 

ren del ke zé se it,
– a kor ked vez mé nyes nyug díj rend szer fi nan szí ro zá sát,
– a kör nye zet vé del mi ter mék díj sza bá lyo zá sát,
– a ter mé szet be ni el lá tás ra való jo go sult ság fel té te le i -

nek vál to zá sát,
– a te le fon adó vál to zá sát,
– a gyógy szer gyár tói be fi ze tés re vo nat ko zó vál to zást,
– a szö vet ke ze ti kö zös sé gi alap pal össze füg gõ sza bá -

lyo zást,
– az adat szol gál ta tás sal kap cso la tos mu lasz tá si bír ság

összeg ha tá rát.
A mun kál ta tói ol dal, mint az ko ráb ban is fo lya ma to san

hang sú lyoz ta, szük sé ges nek tart ja az ad mi niszt rá ci ós ter -
hek csök ken té sét.

A kor mány ol dal vá la szá ban meg erõ sí tet te, hogy nyi tott
a szo ciá lis part ne rek ja vas la ta i nak, ész re vé te le i nek mér le -
ge lé sé re. Meg íté lé se sze rint, ezek egy rész e rö vid tá von,
 illetve kö zép tá von meg vizs gá lan dó kér dé se ket je len te nek.

Egyet ér tett az zal a ja vas lat tal, hogy ke rül jön át te kin tés -
re a szo ciá lis part ne rek já ru lék fi ze té si rend sze ré nek át fo gó 
té ma kö re, be le ért ve a tár sa da lom biz to sí tá si és a mun ka -
erõ-pi a ci já ru lék ter hek össz hang já nak kér dé sét.

A kor mány ol dal kez de mé nyez te, hogy az OÉT Gaz da -
sá gi Bi zott sá gá ban szak ér tõi szin ten egyez tes se nek a szo -
ciá lis part ne rek ál tal fel ve tett ja vas la tok ról.

2. Az OÉT foly tat ta a 2007. évi bér tár gya lá so kat.
A mun ka vál la lói ol dal ki fej tet te azt a vé le mé nyét, hogy

a kor mány za ti (6–6,5%-os), illetve a mun kál ta tói ol dal
(3,5–6%-os) át la gos brut tó ke re set nö ve lé si ja vas la ta
messze van a re a li tá sok tól és szá má ra el fo gad ha tat lan. Az
ol dal kész a to váb bi tár gya lá sok ra.

A mun kál ta tói ol dal ki emel te, a tár gya lá sok az el múlt
év ben az adótör vényekkel össze von tan foly tak, a fel té te -
lek nem tel je sül tek. A ga ran tált bér mi ni mum az egyes ága -
za tok ban, te rü le te ken nagy ter het ró a vál lal ko zá sok ra,
azok lé tét, mun ka he lye ket fe nye ge ti. En nek alap ján ja va -
sol ta, hogy a szak mun kás bér mi ni mum 2007 vé gé ig a je -
len leg ér vé nyes szin ten ke rül jön rög zí tés re. A 2007. évre a 
vál lal ko zói szfé rá ban 3,5–6 szá za lé kos át lag bér-nö ve ke -
dés re tett ja vas la tot.

A kor mány ol dal egyet ér tett az zal a ja vas lat tal, hogy
ága za ti szin ten, az ága za ti pár be széd bi zott sá gok ban kez -
dõd je nek meg az egyez te té sek az OÉT há rom éves bér meg -
ál la po dá sá nak bér mi ni mu ma i ról, az OÉT 2007. évi bér tár -
gya lá sa i nak ed di gi ta pasz ta la ta i ra is fi gye lem mel.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
Tit kár sá ga

Az Országos Választási Iroda
közleménye

Az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény 38.  § (1) be kez dés c) pont já ban
fog lal tak alap ján az aláb bi tá jé koz ta tást teszi köz zé:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság, valamint az Or szá gos
Vá lasz tá si Iro da hi va ta li he lyi sé gé nek címe meg vál to zott.

Az új cím: 1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.
Le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314

Or szá gos Vá lasz tá si Iro da

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

k ö z l e m é n y e

a 2007. február 1-je és február 28-a között
alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szóló tör vé ny 82. §-a arra
kö te le zi az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy az 
üzem anyag árat – az elõ zõ év ben nagy for gal mat bo nyo lí tó
bel föl di üzem anyag-for gal ma zó cég ál tal al kal ma zott árak
figyelembevételével – tegye közzé.

Ha a ma gán sze mély az üzem anya got a köz le mény ben
sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem -
anyag ról szám lát beszerezni.

Ól mo zat lan mo tor ben zi nek:
ESZ-95 ól mo zat lan mo tor ben zin 259 Ft/l
ESZ-98 ól mo zat lan mo tor ben zin 269 Ft/l

Gáz olaj 265 Ft/l

Ke ve rék 279 Ft/l

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

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

317431F
423930G
388330B
240697G
168313F
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756096E
468215A
484777A
403637B
504397B
296678E
771870G
337007E
856485D
502965D
254371E
871726B
553724D
853422E
476725D
734282E
035874G
912401F
523236D
181516B
932335C
298518F
890229E
811090A
847288E
595850B
307491C
875683B
518420E
305641A
421029F
931582E
264639D
927190D
507473A
799728E
853979D
047638D
874129C
649611A
318966D
715403F
205555D
707863G
700430F
676372B
337264E
499686D
649293B
432121F

547486C
198248B
440821A
932605E
604671E
551959C
693725F
852209E
754082D
596407F
168542E
442380A
801415C
109617E
619055C
616511E
704160B
549082E
091354C
924708F
806117E
200369F
569803F
491238D
298499C
182279E
915666C
769850B
404791B
830014B
522866C
076778B
733282E
788146A
284538B
867639D
040521E
091459F
993384E
810216B
631020E
754596D
941741C
947871F
657418D
898065B
391856E
024620C
352047B
427311A

623739E
164060F
766601D
849442F
377769A
249864B
820185C
925313E
438759C
205519F
671177B
029167A
435829C
082472D
279219D
138841E
304266E
195573E
364417B
504054E
830735G
465477A
272928G
352794D
276744F
065920B
771877C
712095D
689916F
714729B
364109B
239821F
936855D
869302D
531967A
256260D
759186G
378013B
082551B
360730D
106892B
991971D
865077B
451243B
842669D
451366D
762241C
851452A
091347E
570217F

201155D
934162D
156982E
915214C
797981E
444455D
988541F
062707C
273687G
304101G
014705F
319408D
674951F
371061D
473490E
716128A
023499G
885433B
341526C
268708D
489468F
234260E
192984C
389367E
349664B
306046C
937075B
874430F
625919F
356325B
153846D
273456D
127162E
750090C
864337C
610112C
648215E
124569C
408708D
088397A
075159B
763841A
840913B
874297F
411848A
221855E
001874D
589519D
259173C
263196C

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 161. szá má ban ki hir de tett, az Ok ta tá si Hi va tal ról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 39. §-ának fel ve ze tõ 
szö veg e és e) pont ja he lye sen:

„39. § A Hi va tal nyelv vizs ga-akk re di tá ci ós köz pont ként
(...)
e) el lát ja a Nyelv vizs gát Akk re di tá ló Tes tü let tit kár sá gi fel ada ta it;”

(Kéz irat hi ba)

170 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/5. szám



2007/5. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 171

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

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

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

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

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

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

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

............................................................................
cégszerû aláírás
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A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer kesz té sé -
ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2007. évi éves elõfizetés dí ja: 5544 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2772 Ft áfá val.

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.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
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) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

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

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.0149 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

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

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

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

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

Közbeszerzési Értesítõ

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

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

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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


