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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
7/2007. (I. 25.) Korm.

rendelete

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes

szabályairól  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ -
ket ren de li el:

1.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
R.) 27.  §-a a kö vet ke zõ új (4)–(6) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg az ere de ti (4)–(16) be kez dés szá mo zá sa
(7)–(19) be kez dés re mó do sul:

„(4) Az ak tív fek võ be teg-szak el lá tá si ka pa ci tá sok át -
cso por to sí tá sá ra irá nyu ló, az egész ség ügyi el lá tó rend szer
fej lesz té sé rõl  szóló 2006. évi CXXXII. tör vény (a továb -
biak ban: Eftv.) 7.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti kez de mé -
nye zés ke re té ben 1 ak tív fek võ be teg-szak el lá tá si ágy he -
lyé be

a) 1 kró ni kus fek võ be teg-szak el lá tá si ágy, vagy
b) a (3) be kez dés ben meg ál la pí tott já ró be teg-szak el lá -

tá si tel je sít mény vo lu me nen be lül leg fel jebb heti 6 járó -
beteg-szakellátási ren de lé si óra, vagy

c) egy na pos el lá tás ra az adott szak ma ak tív fek võ be -
teg-szak el lá tá si ágy ra jutó havi or szá gos át la gos tel je sít -
mény 80%-a
ad ha tó.

(5) A (4) be kez dés b) al pont ja sze rin ti kez de mé nye zés
nyo mán a meg szû nõ ak tív fek võ be teg-szak el lá tá si ka pa ci -
tás tól el té rõ szak ma cso port ban já ró be teg-szak el lá tá si ka -
pa ci tás a meg szû nõ ak tív fek võ be teg-szak el lá tá si ka pa ci -
tás leg fel jebb 50%-ának mér té ké ig hoz ha tó lét re. Fenn ma -
ra dó ré szét a meg szû nõ ak tív fek võ be teg-szak el lá tá si ka -
pa ci tás sal meg egye zõ szak ma cso port ban kell ki ala kí ta ni.

(6) Az ak tív fek võ be teg-szak el lá tá sok nak az Eftv.
16.  §-ának (10) be kez dé se alap ján tör té nõ át ala kí tá sa so -
rán 1 ak tív fek võ be teg-szak el lá tá si ágyért leg fel jebb heti
6 já ró be teg-sza kel lá tá si ren de lé si órát le het figye lembe
ven ni, bár mely olyan ak tív fek võ be teg szak ma cso port ban, 
amely re a szol gál ta tó 2006. de cem ber 31-én fi nan szí ro zá si 

szer zõ dés sel ren del ke zett. Az át ala kí tott já ró be teg-szak el -
lá tá si óra szám hoz tar to zó tel je sít mény vo lu men a (3) be -
kez dés ben meg ál la pí tott já ró be teg-szak el lá tá si tel je sít -
mény vo lu ment nem ha lad hat ja meg.”

2.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 27.  §-ának az 1.  §-sal át szá mo zott
aa) (10) be kez dé sé ben az „az (5) be kez dés” he lyé be az

„a (8) be kez dés” szö veg rész,
ab) (16) be kez dé sé ben a „(12) be kez dés ben” szö veg -

rész he lyé be a „(15) be kez dés ben” szö veg rész,
ac) (18) be kez dé sé ben a „(11) és (12) be kez dés” szö -

veg rész he lyé be a „(14) és (15) be kez dés” szö veg rész,
b) az R. 38.  § (1) be kez dé sé ben a „(11)–(15) be kez dés”

szö veg rész he lyé be „(14)–(18) be kez dés” szö veg rész,
c) az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si

Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
318/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 25.  §-ának (5) be kez -
dé sé ben a „Kr. 27.  §-ának (11) és (15) be kez dé se” szö veg -
rész he lyé be a „Kr. (14) és (18) be kez dé se” szö veg rész

lép.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
1/2007. (I. 25.) IRM

rendelete

a büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi
tevékenységgel összefüggésben egyes

igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 3.  §-a
(2) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö -
röm ben el jár va, a bün te tõ ügyek ben al kal maz ha tó köz ve tí -
tõi te vé keny ség rõl  szóló 2006. évi CXXIII. tör vény
24.  §-ának (3) be kez dé sé ben, a bün te té sek és az in téz ke dé -
sek vég re haj tá sá ról  szóló 1979. évi 11. tör vényerejû ren -
de let 127.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint az igaz ság -
ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo nyá ról  szóló 1997.
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évi LXVIII. tör vény 13.  §-ának (7) be kez dé sé ben és
135.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – az ér de kelt mi nisz te rek és a leg fõbb
ügyész egyet ér té sé vel – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A Pártfogó Felügyelõi Szolgálat tevékenységérõl,
valamint ehhez kapcsolódóan egyes

igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról  szóló
17/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

1.  §

A Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat te vé keny sé gé rõl, va la -
mint eh hez kap cso ló dó an egyes igaz ság ügy-mi nisz te ri
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 17/2003. (VI. 24.) IM ren -
de let (a továb biak ban: Pfr.) a kö vet ke zõ al cím mel és
6/A.  §-sal egé szül ki:

„A közvetítõi eljárásra utalást megelõzõ pártfogó
felügyelõi vélemény elkészítése

6/A.  § (1) Ha az ügyész, il let ve a bí ró ság az ügy köz ve tí -
tõi el já rás ra uta lá sá ra vo nat ko zó dön tés meg ho za ta la elõtt
párt fo gó fel ügye lõi vé le mény be szer zé sét ren de li el, a
3–6.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket az zal az el té rés sel kell
al kal maz ni, hogy a párt fo gó fel ügye lõ a szak mai tény meg -
ál la pí tá sok ke re té ben el sõ sor ban azt mu tat ja be, hogy

a) a ter helt vál lal ja-e, és ké pes-e a sér tett ká rát meg té rí -
te ni vagy a bûn cse lek mény ká ros kö vet kez mé nye it más
mó don a sér tett nek jó vá ten ni,

b) a sér tett haj lan dó-e el fo gad ni a ter helt kár té rí té si
vagy jó vá té te li szán dé kát,

c) a ter helt és a sér tett is hoz zá já rul-e a köz ve tí tõi el já -
rás le foly ta tá sá hoz,

d) a ter helt és a sér tett kész-e együtt mû köd ni a köz ve tí -
tõi te vé keny sé get vég zõ párt fo gó fel ügye lõ vel a köz ve tí tõi 
meg be szé lé sen egyez te ten dõ, a te vé keny meg bá nást meg -
ala po zó meg ál la po dás lét re ho zá sá ban,
és mind ezek alap ján ja vas la tot tesz az ügy köz ve tí tõi el já -
rás ra uta lá sá ra vagy an nak mel lõ zé sé re.

(2) A köz ve tí tõi el já rás ra uta lást meg elõ zõ párt fo gó fel -
ügye lõi vé le mény el ké szí té se so rán a ter helt, a sér tett, cse -
lek võ kép te len sér tett ese té ben tör vényes kép vi se lõ jé nek
meg hall ga tá sa nem mel lõz he tõ.”

2.  §

A Pfr. a kö vet ke zõ III. Fe je zet tel egé szül ki, egy ide jû leg 
a je len le gi III–VII. Fe je zet szá mo zá sa IV–VIII. Fe je zet re
vál to zik:

„III. Fejezet

A közvetítõi eljárás lefolytatása

9/A.  § (1) Ha a bün te tõ ügy ben el já ró ügyész, il let ve bí -
ró ság a szék he lye sze rint ille té kes me gyei hi va talt köz ve tí -

tõi el já rás le foly ta tá sa ér de ké ben ke re si meg, azt a me gyei
hi va tal igaz ga tó ja ál tal ki je lölt, köz ve tí tõi te vé keny sé get
vég zõ párt fo gó fel ügye lõ (a továb biak ban: köz ve tí tõ) foly -
tat ja le. Ha az ille té kes me gyei hi va tal ban a fel nõtt ko rú ak,
va la mint a fi a tal ko rú ak ügye it el lá tó párt fo gó fel ügye lõk
kö zött is van köz ve tí tõ, és a köz ve tí tõi el já rás ban részt ve -
võ ter helt vagy sér tett élet ko ra in do kol ja, ak kor a me gyei
hi va tal igaz ga tó ja le he tõ ség sze rint a fi a tal ko rú ak ügye it
el lá tó párt fo gó fel ügye lõt je lö li ki.

(2) Ha a bün te tõ ügy ben a párt fo gó fel ügye lõi vé le mény 
el ké szí té sé re és a köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sá ra ugyan az
a me gyei hi va tal ille té kes, a me gyei hi va tal igaz ga tó ja le -
he tõ ség sze rint ugyan azt a párt fo gó fel ügye lõt je lö li ki
e fel ada tok el lá tá sá ra.

9/B.  § (1) A köz ve tí tõ a köz ve tí tõi el já rás kez de tén tá jé -
ko zó dik ar ról, hogy ké szült-e az ügy ben párt fo gó fel ügye -
lõi vé le mény, ha igen, ak kor in téz ke dik an nak be szer zé sé -
rõl és szük ség sze rint kon zul tál az azt el ké szí tõ párt fo gó
fel ügye lõ vel.

(2) A köz ve tí tõi el já rás ba a bün te tõ ügyek ben al kal maz -
ha tó köz ve tí tõi te vé keny ség rõl  szóló 2006. évi CXXIII.
tör vény (a továb biak ban: Bkt.) 7.  §-ának (4) be kez dé se
alap ján más me gyei hi va tal párt fo gó fel ügye lõ je is be von -
ha tó.

9/C.  § (1) Ha a köz ve tí tõi el já rás a Bkt. 15.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban fog lal tak sze rint fe je zõ dik be, a
meg ál la po dás tel je sí té sét – a (2) be kez dés ben és a 32.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel – a köz ve tí tõ el len õr zi.

(2) Ha a meg ál la po dás ban fog lal tak in do kol ják, úgy az
el len õr zés re

a) más – me gyei hi va ta lon be lü li – párt fo gó fel ügye lõ
vagy

b) más – el sõ sor ban a ter helt vagy a sér tett la kó he lye
(tar tóz ko dá si he lye), il let ve a tel je sí tés he lye sze rin ti – me -
gyei hi va tal párt fo gó fel ügye lõ je
je löl he tõ ki, amely rõl az érin tett me gyei hi va tal igaz ga tó -
ja – a b) pont ban meg ha tá ro zott eset ben meg ke re sés -
re – dönt.

(3) Ha az el len õr zé sért fe le lõs köz ve tí tõ, il let ve párt fo -
gó fel ügye lõ meg ál la pít ja, hogy a ter helt nem tel je sít vagy
a meg ál la po dás a sér tett ma ga tar tá sa  miatt nem tel je sít he -
tõ, a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat er rõl tá jé koz tat ja az
ügyet köz ve tí tõi el já rás ra uta ló ügyészt, il let ve bí ró sá got,
és a tá jé koz ta tás té nyé rõl egy ide jû leg ér te sí ti a sér tet tet, a
ter hel tet, to váb bá kép vi se lõ jü ket.

9/D.  § (1) Köz ve tí tõi el já rás so rán fel me rült költ ség a
köz ve tí tõi el já rás meg in dí tá sá tól (Bkt. 6.  §) an nak be fe je -
zé sé ig [Bkt. 15.  § (1) bek.] a fe lek ér dek kö ré ben fel me rült,
iga zolt, a te vé keny meg bá nást meg ala po zó meg egye zés
lét re jöt té hez szük sé ges költ ség, így kü lö nö sen:

a) a sér tett nek, a ter helt nek, ezek tör vényes kép vi se lõ i -
nek, il let ve a Bkt. 7.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott se gí tõ i nek kész ki adá sa,

b) a ter helt és a sér tett meg ha tal ma zott jogi kép vi se lõ -
jé nek kész ki adá sa és díja,
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c) a ki ren delt védõ kész ki adá sa és díja,
d) a tol mács költ ség té rí té se és díja.
(2) Azo kat a költ sé ge ket és dí ja kat, ame lye ket a Bkt.

17.  §-ának (2) be kez dé se alap ján az ál lam vi sel, az Igaz -
ság ügyi Hi va tal fi ze ti meg.

(3) A köz ve tí tõi el já rás so rán fel me rült azon költ sé gek rõl,
ame lye ket az Igaz ság ügyi Hi va tal fi zet meg vagy elõ le gez, a
köz ve tí tõ té te les költ ség jegy zé ket ve zet. A to váb bi költ sé ge -
ket a köz ve tí tõ fel jegy zés ben rög zí ti. Az úti- és szál lás költ ség 
meg ál la pí tá sá nál a párt fo gó ügy véd és a ki ren delt védõ ré szé -
re meg ál la pít ha tó díj ról és költ sé gek rõl  szóló 7/2002.
(III. 30.) IM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ában fog lalt
ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal maz ni.

(4) A ki ren delt védõ kész ki adá sá nak és dí já nak meg ál -
la pí tá sá ra az R. ren del ke zé sei ér te lem sze rû en irány adó ak
az zal, hogy a ki ren delt vé dõ nek a köz ve tí tõi el já rás so rán
fel me rült kész ki adá sa it az ügy véd ál tal be nyúj tott té te les
ki mu ta tás alap ján a köz ve tí tõ ál la pít ja meg.

(5) A köz ve tí tõi el já rás so rán fel me rült, az Igaz ság ügyi
Hi va tal ál tal fi ze tett vagy elõ le ge zett költ sé ge ket a köz ve -
tí tõi el já rás be fe je zé se kor a köz ve tí tõ a költ ség jegy zék le -
zá rá sá val és összeg zé sé vel ál la pít ja meg.”

3.  §

A Pfr. a kö vet ke zõ al cím mel és 32.  §-sal egé szül ki:

„A pártfogó felügyelet végrehajtásának a közvetítõi
eljárással összefüggõ külön szabálya

32.  § (1) Ha a köz ve tí tõi el já rás be fe je zé se után a köz ve -
tí tõi el já rás sal össze füg gõ bün te tõ el já rás ban az ügyész a
ter helt párt fo gó fel ügye le tét ren de li el, a párt fo gó fel ügye -
let vég re haj tá sa so rán a párt fo gó fel ügye lõ el len õr zi a köz -
ve tí tõi el já rás ban lét re jött meg ál la po dás tel je sí té sét is.

(2) A párt fo gó fel ügye let vég re haj tá sá ra ki je lölt párt fo -
gó fel ügye lõ tá jé ko zó dik a köz ve tí tõi el já rás elõ ké szí té se
so rán ke let ke zett párt fo gó fel ügye lõi vé le mény rõl, fel vi lá -
go sí tást kér az ügy ben köz ve tí tõ ként el járt párt fo gó fel -
ügye lõ tõl, to váb bá – ha a meg ál la po dás ban fog lal tak vég -
re haj tá sa a párt fo gó fel ügye let meg ál la pí tá sa elõtt meg -
kez dõ dött – a meg ál la po dás tel je sí té sé nek el len õr zé sét el -
lá tó párt fo gó fel ügye lõ tõl.

(3) A 25.  § (3) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tás ki ter jed a
köz ve tí tõi el já rás so rán lét re jött meg ál la po dás ban fog lal tak -
ra, és a meg ál la po dás meg sze gé sé nek kö vet kez mé nye i re is.

(4) A párt fo gó fel ügye lõ a 27.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lal ta kon túl tá jé koz tat ja az ügyészt, ha a párt fo golt a meg -
ál la po dás ban vál lalt kö te le zett sé get nem tel je sí ti, vagy az
a sér tett ma ga tar tá sa  miatt nem tel je sít he tõ.”

4.  §

A Pfr. 41.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az Igaz ság ügyi Hi va tal – a 39.  § (2) be kez dé sé -
nek a) pont já ban meg ha tá ro zott cé lok meg va ló sí tá sa ér -
de ké ben, nem vál lal ko zá si te vé keny ség ke re té -
ben – prog ra mok szer ve zé sé re kö zös sé gi fog lal koz ta tó -
kat mû köd tet het.”

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi
Szolgálat egységes iratkezelésérõl  szóló

18/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

5.  §

Az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um Párt fo gó Fel ügye lõi
Szol gá lat egy sé ges irat ke ze lé sé rõl  szóló 18/2003.
(VI. 24.) IM ren de let (a továb biak ban: Pir.) 1.  §-ának
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) E ren de let nek az ügy ke ze lé si és az ügy vi te li sza bá -
lya it a jogi se gít ség nyúj tás sal kap cso la tos ügyek ben a
VIII. Fe je zet ben, az ál do zat se gí tõ fel ada tok kal kap cso la -
tos ügyek ben a IX. Fe je zet ben meg ál la pí tott el té ré sek kel
kell al kal maz ni. A Hi va tal egye di irat ke ze lé si sza bály za tát 
a Hi va tal fõ igaz ga tó ja (a továb biak ban: fõ igaz ga tó) je len
ren de let ben meg ha tá ro zott szem pon tok ér vé nye sí té sé vel,
uta sí tás ban adja ki.”

6.  §

(1) A Pir. 2.  §-ának 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sa so rán a köz fel ada tot el lá tó
szer vek irat ke ze lé sé nek ál ta lá nos kö ve tel mé nye i rõl  szóló
335/2006. (XII. 29.) Korm. ren de let 2.  §-ának 1–35. pont -
já ban meg ha tá ro zott, va la mint a kö vet ke zõ ér tel me zõ ren -
del ke zé sek az irány adók:]

„6. irat: a Hi va tal mû kö dé se so rán ke let ke zett vagy hoz -
zá ér ke zett, egy egy ség ként ke ze len dõ rög zí tett in for má -
ció, adat együt tes, amely meg je len het pa pí ron, mik ro fil -
men, mág ne ses elekt ro ni kus vagy bár mi lyen más adat hor -
do zón; tar tal ma le het szö veg, adat, gra fi kon, hang, kép,
moz gó kép vagy bár mely más for má ban lévõ in for má ció
vagy ezek kom bi ná ci ó ja;”

(2) A Pir. 2.  §-ának 15. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sa so rán a köz fel ada tot el lá tó
szer vek irat ke ze lé sé nek ál ta lá nos kö ve tel mé nye i rõl  szóló
335/2006. (XII. 29.) Korm. ren de let 2.  §-ának 1–35. pont -
já ban meg ha tá ro zott, va la mint a kö vet ke zõ ér tel me zõ ren -
del ke zé sek az irány adók:]

„15. nyil ván tar tó lap: a köz ve tí tõi el já rás ban részt ve võ 
ter helt rõl és sér tett rõl, a párt fo golt ügyé rõl és ada ta i ról
(a köz ér de kû mun ka vég zés rõl) elekt ro ni kus úton ve ze tett
nyil ván tar tás vagy pa pír ala pú nyom tat vány.”
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7.  §

A Pir. III. Fe je ze te „Az irat ke ze lés szer ve ze te” cím alatt
a kö vet ke zõ 2/A.  §-sal egé szül ki:

„2/A.  § A Hi va tal ban az irat ke ze lés ve gyes irat ke ze lé si
szer ve zet tel, szá mí tó gé pes ik ta tó rend szer tá mo ga tá sá val
tör té nik.”

8.  §

(1) A Pir. 8.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„A köz ve tí tõi el já rás ban részt ve võk sze mé lyi ada ta i ról
fel vi lá go sí tás nem ad ha tó, a fel vi lá go sí tás ra jo go sult sze -
mély a sze mé lyi ada to kat tar tal ma zó ira to kat csak az ilyen
ada tok tör lé se után is mer he ti meg.”

(2) A Pir. 8.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ, és az ab ban köz -

re mû kö dõ párt fo gó fel ügye lõt a köz ve tí tõi el já rás ra vo nat -
ko zó an ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li, amely a köz ve tí -
tõi te vé keny ség meg szû né se után is fenn áll.”

9.  §

A Pir. 14.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi (2) és (3) be kez dés szá mo zá sa (3)
és (4) be kez dés re vál to zik:

„(2) A bün te tõ ügyek ben al kal maz ha tó köz ve tí tõi te vé -
keny ség rõl  szóló 2006. évi CXXIII. tör vény (a továb biak -
ban: Bkt.) 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset -
ben a köz ve tí tõi el já rás so rán a sér tett sze mé lyi ada ta it zárt
bo rí ték ban kell az ira tok kö zött õriz ni.”

10.  §

A Pir. 15.  §-a a kö vet ke zõ új c) pont tal egé szül ki, egy -
ide jû leg a je len le gi c)–e) pont je lö lé se d)–f) pont ra vál to -
zik:

(Kez dõ irat kü lö nö sen:)
„c) a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás ról  szóló ügyé szi ha tá ro -

zat, il le tõ leg a bün te tõ el já rást a köz ve tí tõi el já rás le foly ta -
tá sa ér de ké ben fel füg gesz tõ bí ró sá gi vég zés,”

11.  §

A Pir. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A nyil ván tar tó köny vet elekt ro ni kus úton, az irat -
ke ze lé si szoft ve rek meg fe le lé sé nek kü lön jog sza bály sze -
rin ti ta nú sí tá sá val ren del ke zõ szá mí tó gé pes prog ram hasz -
ná la tá val kell ve zet ni. Egyéb irat ke ze lé si cse lek mé nye ket

ak kor le het elekt ro ni kus úton vé gez ni, ha azt jog sza bály
meg en ge di.”

12.  §

(1) A Pir. 18.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
c) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi c)–f) pont je -
lö lé se d)–g) pont ra vál to zik:

(A párt fo gó fel ügye lõi el já rá sok ban az al kal ma zan dó
jog sza bá lyok alap ján az egyes ügy cso por tok a kö vet ke -
zõk:)

„c) köz ve tí tõi el já rás (me di á ció),”

(2) A Pir. 18.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új
c) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi c)–f) pont je -
lö lé se d)–g) pont ra vál to zik:

[Az (1) be kez dés ben fel so rolt ügy cso por tok meg je lö lé -
sé re a kö vet ke zõ rö vi dí té se ket kell hasz nál ni:]

„c) M – köz ve tí tõi el já rás (me di á ció),”

13.  §

A Pir. 21.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új c) pont tal 
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi c)–f) pont je lö lé se d)–g)
pont ra vál to zik:

(Az iro da a 18.  §-ban ír tak sze rint)
„c) a köz ve tí tõi el já rás ra utalt ügye ket a köz ve tõi el já rá -

sok nyil ván tar tó köny vé be,”
(jegy zi be.)

14.  §

A Pir. 25.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi f) pont meg je lö lé se
g) pont ra vál to zik:

[A nyil ván tar tó lap a bûn cse lek mény(ek) el kö ve té sé vel
kap cso lat ban a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:]

„f) az el ren delt kü lön ma ga tar tá si sza bály meg ne ve -
zé se,”

15.  §

A Pir. a kö vet ke zõ al cím mel és 25/A.  §-sal egé szül ki:

„Nyilvántartó lap vezetése a közvetítõi eljárásban

25/A.  § (1) A köz ve tí tõ a köz ve tí tõi el já rás ról, az el já -
rás ban részt ve võ ter helt rõl és sér tett rõl nyil ván tar tó la pot
ál lít ki.

(2) A nyil ván tar tó la pon fel kell je gyez ni a nyil ván tar -
tás ba vé tel idõ pont ját, a köz ve tí tõi el já rást foly ta tó me gyei 
hi va tal meg ne ve zé sét, az ügy szá mát, a köz ve tí tõ ne vét.

(3) A nyil ván tar tó lap a ter helt rõl a kö vet ke zõ ada to kat
tar tal maz za:
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a) sze mé lyi ada tok (név, szü le té si név, há zas sá gi név,
szü le té si hely, szü le té si idõ, any ja neve, la kó he lye, tar tóz -
ko dá si he lye, te le fo nos el ér he tõ sé ge),

b) be fe je zett is ko lai vég zett sé ge,
c) fog lal ko zá sa,
d) tör vényes kép vi se lõ ada tai (neve, el ér he tõ sé ge, kép -

vi se let jel le ge),
e) is mer te-e a sér tet tet a cse lek mény el kö ve té se elõtt.
(4) A nyil ván tar tó lap a sér tett rõl a kö vet ke zõ ada to kat

tar tal maz za:
a) sze mé lyi ada tok (név, szü le té si név, há zas sá gi név,

szü le té si hely, szü le té si idõ, any ja neve, la kó he lye, tar tóz -
ko dá si he lye, te le fo nos el ér he tõ sé ge),

b) be fe je zett is ko lai vég zett sé ge,
c) fog lal ko zá sa,
d) tör vényes kép vi se lõ ada tai (neve, el ér he tõ sé ge, kép -

vi se let jel le ge),
e) a ter helt ál tal el kö ve tett cse lek mény elõtt is mer te-e a

ter hel tet.
(5) A nyil ván tar tó lap a köz ve tí tõi el já rás ról a kö vet ke -

zõ ada to kat tar tal maz za:
a) ügyész ség/bí ró ság meg ne ve zé se (ha tá ro zat szá ma,

kel te),
b) a köz ve tí tõi el já rás kez de te, vár ha tó be fe je zé se,
c) ké szült-e párt fo gó fel ügye lõi vé le mény, ha igen, ak -

kor a ké szí tõ/köz re mû kö dõ me gyei hi va tal meg ne ve zé se,
d) elõ ké szí tõ meg be szé lé sek szá ma, mód ja,
e) részt vett-e a köz ve tí tõi el já rás ban ki ren delt védõ,

meg ha tal ma zott jogi kép vi se lõ, tol mács, kül sõ szak em ber, 
se gí tõ, tör vényes kép vi se lõ,

f) szü le tett-e ha tá ro zat iga zo lá si ké re lem rõl,
g) szü le tett-e ha tá ro zat ki zá rás tár gyá ban,
h) a meg ál la po dás ra, a köz ve tí tõi el já rás ered mé nyé re

vo nat ko zó ada tok (kár meg té rí té se, más mó don tör té nõ jó -
vá té tel),

i) a köz ve tí tõi el já rás tény le ges be fe je zé sé nek idõ pont -
ja, mód ja (Bkt. 15.  §-a),

j) a ter helt a köz ve tí tõi el já rás be fe je zé séig a meg ál la -
po dás ban fog lal ta kat tel je sí tet te-e,

k) a ter helt a bün te tõ el já rás fel füg gesz té sé nek idõ tar ta -
ma alatt a meg ál la po dás ban fog lal ta kat tel je sí tette-e,

l) a ter helt párt fo gó fel ügye le té nek el ren de lé sé re ke -
rült sor.”

16.  §

A Pir. 29.  §-a (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) és e) pont tal
egé szül ki:

(Ügyel osz tá si mód szer ként al kal maz ni kell, hogy)
„d) köz ve tí tõi el já rás ra utalt ügyet az ilyen ügyek in té -

zé sé re sza ko so dott párt fo gó fel ügye lõ in téz ze, aki vel
szem ben a Bkt. 4.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ki zá ró ok
nem áll fenn,

e) a köz ve tí tõi el já rás ra utalt ügyet – le he tõ ség sze -
rint – az ugyan ab ban a bün te tõ el já rás ban el ren delt párt fo -

gó fel ügye lõi vé le ményt ké szí tõ, köz ve tí tõi te vé keny sé get
vég zõ párt fo gó fel ügye lõ in téz ze.”

17.  §

A Pir. 34.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„A köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ párt fo gó fel ügye lõ a 
köz ve tí tõi el já rás ke re té ben idéz, ha tá ro za tot hoz iga zo lá si 
ké re lem tár gyá ban, meg ál la po dást szö ve gez, ér te sít, tá jé -
koz tat, költ ség jegy zé ket ve zet, és an nak összeg zé sé vel
meg ál la pít ja a köz ve tí tõi el já rás so rán a Hi va tal ál tal fi ze -
tett vagy elõ le ge zett költ sé get.”

18.  §

(1) A Pir. 36.  §-a a kö vet ke zõ új a) pont tal egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi a)–c) pont je lö lé se b)–d) pont ra
vál to zik:

(A párt fo gó fel ügye lõ je len tést ké szít)
„a) köz ve tí tõi el já rás sal kap cso la tos ügy ben

1. a köz ve tí tõi el já rás be fe je zé sé rõl az ügyész, il le tõ -
leg a bí ró ság, va la mint a sér tett, a ter helt és kép vi -
se lõ ik ré szé re (Bkt. 16.  §),

2. a köz ve tí tõi el já rás be fe je zé se után, ha a meg ál la po -
dás tel je sí té sé nek el len õr zé se so rán azt ész le li, hogy
a ter helt nem tel je sít, vagy a meg ál la po dás a sér tett
ma ga tar tá sa  miatt nem tel je sít he tõ – a sér tett, il le tõ -
leg a ter helt ér te sí té se mel lett – az ügyet köz ve tí tõi
el já rás ra uta ló ügyész, il le tõ leg bí ró ság ré szé re,”

(2) A Pir. 36.  §-a b) pont já nak 2. al pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A párt fo gó fel ügye lõ je len tést ké szít
b) a párt fo gó fel ügye let tel kap cso la tos ügy ben]
„2. ha a párt fo golt a köz ve tí tõi el já rás so rán lét re jött

meg ál la po dást nem tel je sí ti, az ille té kes ügyész ré -
szé re,”

19.  §

A Pir. 38.  §-a a kö vet ke zõ új a) pont tal egé szül ki, egy ide -
jû leg a je len le gi a)–e) pont je lö lé se b)–f) pont ra vál to zik:

(A párt fo gó fel ügye lõ fel jegy zést ké szít)
„a) köz ve tí tõi el já rás sal kap cso la tos ügy ben

1. a köz ve tí tõi meg be szé lés rõl,
2. a Bkt. 7.  §-ának (4) be kez dé sén ala pu ló kül sõ

szak em ber be vo ná sá ról,
3. a Bkt. 10.  §-ában sza bá lyo zott mu lasz tás kö rül mé -

nye i rõl,
4. a köz ve tí tõi el já rás so rán ta pasz talt, a Bkt.

15.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö rül -
mény rõl,

5. va la mely szerv tõl vagy sze mély tõl kért és ka pott
tá jé koz ta tás ról;”
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20.  §

(1) A Pir. a kö vet ke zõ al cím mel és 39/A.  §-sal egé szül
ki:

„Idézés közvetítõi megbeszélésre

39/A.  § A köz ve tí tõi el já rást foly ta tó párt fo gó fel ügye lõ
a Bkt. 9.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek alap ján köz ve tí tõi
meg be szé lés re idé zi azt, aki nek je len lé te a meg be szé lé sen
kö te le zõ.”

(2) A Pir. a kö vet ke zõ al cím mel és 39/B.  §-sal egé szül
ki:

„Határozat a közvetítõi eljárás során

39/B.  § A köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sá ra ille té kes me -
gyei hi va tal igaz ga tó ja a köz ve tí tõ ki zá rá sá ról (Bkt. 5.  §), a 
köz ve tí tõi el já rást foly ta tó párt fo gó fel ügye lõ az iga zo lá si
ké re lem rõl (Bkt. 10.  §) ha tá ro za tot hoz.”

(3) A Pir. a kö vet ke zõ al cím mel és 39/C.  §-sal egé szül
ki:

„Megállapodás a közvetítõi eljárásban

39/C.  § A köz ve tí tõi el já rást foly ta tó párt fo gó fel ügye lõ
a sér tett és a ter helt kö zött lét re jött meg ál la po dás ról a Bkt.
13.  §-a sze rin ti ok ira tot ál lít ki.”

21.  §

A Pir. 43.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
c)–e) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi c)–e) pont
je lö lé se f)–h) pont ra vál to zik:

[Be fe je zett az az ügy, amely ben a me gyei hi va tal
(a párt fo gó fel ügye lõ)]

„c) el ké szí tet te a köz ve tí tõi el já rás be fe je zé sé rõl  szóló,
a Bkt. 16.  §-a sze rin ti je len tést, ki vé ve, ha arra a köz ve tí tõi
el já rás nak a Bkt. 15.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott, tel je sí tés alatt álló meg ál la po dás alap ján
ke rült sor,

d) el ké szí tet te – a Bkt. 15.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott, tel je sí tés alatt álló meg ál la po -
dás ese tén – a je len tést a meg ál la po dás tel je sí té sé rõl vagy
an nak meg hi ú su lá sá ról,

e) a Bkt. 15.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha -
tá ro zott, tel je sí tés alatt álló meg ál la po dás ese tén a köz ve tí -
tõi el já rás sal össze füg gõ bün te tõ el já rás ban a ter helt párt -
fo gó fel ügye le té nek el ren de lé sé rõl  szóló ügyé szi ha tá ro zat 
ér ke zett,”

22.  §

A Pir. 65.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A se lej te zé si je le ket ma gá ban fog la ló irat tá ri ter vet
a ren de let 1. mel lék le te tar tal maz za.”

23.  §

A Pir. 72.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A se lej te zett ira tok meg sem mi sí té sé re csak az ille -
té kes le vél tár ál tal vissza kül dött, a se lej te zé si jegy zõ -
könyv re ve ze tett hoz zá já ru lás után – az adat vé del mi és
biz ton sá gi elõ írások figye lembe véte lével – ke rül het sor.”

24.  §

A Pir. a je len ren de let mel lék le te sze rin ti 1. mel lék let tel
egé szül ki.

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi
Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési

követelményeirõl, munkaköri elnevezéseirõl
és ügyviteli vizsgájáról  szóló

19/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

25.  §

Az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um Párt fo gó Fel ügye lõi
Szol gá la tá nál fog lal koz ta tot tak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i -
rõl, mun ka kö ri el ne ve zé se i rõl és ügy vi te li vizs gá já ról
 szóló 19/2003. (VI. 24.) IM ren de let (a továb biak ban: Mr.) 
3.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki, és az ere -
de ti (2) és (3) be kez dés szá mo zá sa (3) és (4) be kez dés re
vál to zik:

„(2) A bün te tõ ügyek ben al kal maz ha tó köz ve tí tõi te vé -
keny ség rõl  szóló 2006. évi CXXIII. tör vény sze rin ti köz -
ve tí tõi te vé keny sé get az a párt fo gó fel ügye lõ lát hat el, aki
az Iasz. 13.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ké pe -
sí té si kö ve tel mé nyek nek meg fe lel és

a) to vább kép zé si és szak vizs ga rend szer ben akk re di -
tált, vagy nem zet kö zi me di á ci ós szer ve zet leg alább két -
szer 30 órás, te ma ti ká já ban egy más ra épü lõ me di á ci ós tár -
gyú kép zés ben vett részt, vagy

b) ma gyar vagy kül föl di egye te mi, fõ is ko lai alap- vagy
poszt gra du á lis kép zés ben köz ve tí tõ (me di á tor) ké pe sí tést
szer zett,
és részt vett a Hi va tal ál tal szer ve zett, leg alább 90 órás bel -
sõ kép zés ben, to váb bá fo lya ma to san részt vesz men to ri te -
vé keny ség ben, me di á ci ós tár gyú to vább kép zé se ken, szu -
per ví zi ón, eset meg be szé lé sen.”

26.  §

Az Mr. a kö vet ke zõ 14/D.  §-sal egé szül ki:
„14/D.  § E ren de let ren del ke zé se it a Hi va tal lob bi te vé -

keny ség el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada ta it el lá tó igaz -
ság ügyi al kal ma zott ra az zal az el té rés sel kell al kal maz ni,
hogy a szó be li vizs ga tár gyai
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a) a lob bi te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del -
ke zé sek,

b) a lob bi te vé keny ség el len õr zé sét el lá tó szer ve zet és
fel ada tai,

c) köz igaz ga tá si el já rá si jogi is me re tek,
d) az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -

nyá nak fõbb sza bá lyai,
e) adat vé del mi, sta tisz ti kai alap is me re tek,
f) ügy vi te li és irat ke ze lé si sza bá lyok.”

27.  §

Az Mr. 1. mel lék le té nek II. pont ja a kö vet ke zõ 19. pont -
tal egé szül ki:

(II. Fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség ese tén en ge dé lyez he tõ
mun ka kö ri el ne ve zé sek és ké pe sí té si fel té te lek)

,,19. Lob bi ha tó sá gi
(szak)ügy in té zõ

jogi egye te mi vég zett ség, vagy
köz gaz da ság tu do má nyi egye te mi
vég zett ség, vagy ál lam igaz ga tá si
fõ is ko lán, egye te men szer zett
igaz ga tás-szer ve zõi vég zett ség, vagy
fel sõ ok ta tá si in téz mény
ál lam igaz ga tá si ka rán szer zett igaz-
ga tás-szer ve zõi vég zett ség, ügy vi te li
vizs ga”

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi
Szolgálat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó

munkaköreirõl, valamint a vagyonnyilatkozat átadásáról, 
kezelésérõl és az abban foglalt adatok védelmérõl  szóló

20/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

28.  §

Az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um Párt fo gó Fel ügye lõi
Szol gá lat va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség gel járó
mun ka kö re i rõl, va la mint a va gyon nyi lat ko zat át adá sá ról,
ke ze lé sé rõl és az ab ban fog lalt ada tok vé del mé rõl  szóló
20/2003. (VI. 24.) IM ren de let (a továb biak ban: Vr.)
2.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új e) pont tal egé szül

ki, egy ide jû leg a je len le gi e) és f) pont je lö lé se f) és
g) pont ra vál to zik:

[A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 22/A. és 22/B.  §-ában, va -
la mint 6. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott adat tar ta -
lom mal va gyonnyi lat ko za tot kö te le sek ten ni]

„e) lob bi ha tó sá gi (szak)ügy in té zõi,”
(mun ka kö rö ket be töl tõk).

29.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al -
kal maz ni kell.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Pir. 2.  §-a 7. pont já nak „(elõ ál lí tá sát)” szö veg ré sze,
2.  §-ának 23. pont ja, va la mint 73.  §-ának (2) be kez dé se,

b) az Mr. 1. mel lék le té nek I/10. pont ja,
c) a Vr. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „párt fo -

gói szál lás ve ze tõ je,” szö veg rész.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Pir.
2.  §-ának fel ve ze tõ szö ve gé ben az „1–35. pont já ban” szö -
veg rész „1–36. pont já ban” szö veg rész re, a Pir. 2.  §-ának
10. pont já ban az „ira tok” szö veg rész „köz ira tok” szö veg -
rész re, 23.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „párt fo gol tak” szö -
veg rész „ter hel tek, utó gon do zot tak” szö veg rész re,
23.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint 24.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben a „párt fo golt” szö veg rész „ter helt, utó gon do -
zott” szö veg rész re, 74/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„Jstv.” szö veg rész „a jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló 2003.
évi LXXX. tör vény (a továb biak ban: Jstv.)” szö veg rész re,
74/J.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „Ást.” szö veg rész
„a bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak se gí té sé rõl és az ál la mi
kár eny hí tés rõl  szóló 2005. évi CXXXV. tör vény (a továb -
biak ban: Ást.)” szö veg rész re mó do sul.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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Melléklet az 1/2007. (I. 25.) IRM rendelethez

„1. mel lék let a 18/2003. (VI. 24.) IM ren de let hez

IRATTÁRI TERV

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal és a me gyei (fõ vá ro si) igaz ság ügyi hi va ta lok
irat tá ri ter vé ben al kal ma zott je lö lé sek

„3000” je lö li a nem se lej tez he tõ és a le vél tár nak 15 év õr zé si idõ után át adan dó ira to kat
„3100” je lö li a 25 év õr zé si idõ után se lej tez he tõ ira to kat
„3200” je lö li a nem se lej tez he tõ, a le vél tár nak át nem ad ha tó, a hi va tal ban to vább õr zen dõ ira to kat
„3300” je lö li a 15 év õr zé si idõ után se lej tez he tõ ira to kat



„3400” je lö li a 10 év õr zé si idõ után se lej tez he tõ ira to kat
„3500” je lö li az 5 év õr zé si idõ után se lej tez he tõ ira to kat
„3600” je lö li a 3 év õr zé si idõ után se lej tez he tõ ira to kat
„3700” je lö li az 50 év õr zé si idõ után se lej tez he tõ ira to kat

A se lej te zé si jel mel lett sze rep lõ irat tá ri té tel szám az ügy irat (cso port) azo no sí tá sát se gí ti.

A Központi Igazságügyi Hivatal és a megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatalok irattári terve

A se lej-
te zé si jel

Irat tá ri
té tel szám

Az irat meg ne ve zé se
A se lej-

te zé si idõ
(évek ben)

A le vél-
tár ba át adás 

ide je
(évek ben)

I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ

3300 01 Az IRM ren del ke zé sei, uta sí tá sai, sza bály za tai, aján lá sai,
köz le mé nyei, in téz ke dé sei

15 0

3000 02 Az IH fõ igaz ga tó já nak uta sí tá sai 0 15

3500 03 Az IH fõ igaz ga tó já nak tá jé koz ta tói 5 0

3500 04 Az IH fõ igaz ga tó já nak kör le ve lei 5 0

3400 05 Rend kí vü li ese mé nyek 10 0

3500 06 Ese ti je len té sek 5 0

3600 07 Egyéb ál ta lá nos jel le gû ügyek ira tai 3 0

3000 08 Fel ügye le ti és el len õr zé si te vé keny ség 0 15

3300 09 Ese ti el len õr zé sek 15 0

3000 10 Füg get le ní tett bel sõ el len õri vizs gá la tok 0 15

3400 11 Bel sõ el len õri elõ ter jesz tések 10 0

3100 12 A ka taszt ró fa vé de lem mel kap cso la tos in téz ke dé sek 25 0

3100 13 A hon vé de lem mel, pol gá ri vé de lem mel kap cso la tos in téz ke dé sek 25 0

3300 14 Mun ka vé de lem mel, tûz vé de lem mel kap cso la tos in téz ke dé sek, üze mi
bal ese tek

15 0

3000 15 A Hi va tal mun kat er ve, el len õr zé si ter vek, éves be szá mo ló 0 15

3500 16 A fõ igaz ga tó-he lyet tes és az igaz ga tó ren del ke zé sei, in téz ke dé sei 5 0

3300 17 Ér te kez le tek ira tai, em lé kez te tõi (az or szá gos ér te kez le tek
jegy zõ köny vei, em lé kez te tõi ki vé te lé vel)

15 0

3000 18 Or szá gos ér te kez le tek jegy zõ köny vei, em lé kez te tõi 0 15

3200 19 Jog sza bály és bel sõ sza bály zatter ve ze tek, hi va ta los össze ál lí tá sok NS HÖ

3400 20 Ügy kör át adá sa 10 0

3300 21 Ügyel osz tá si rend 15 0

3300 22 Hi va ta li ira tok 15 0

3200 23 Irat át adá si és irat se lej te zé si jegy zõ köny vek NS HÖ

3200 24 Bé lyeg zõ-se lej te zé si jegy zõ köny vek NS HÖ

3300 25 Irat ke ze lés hez kap cso ló dó sza bá lyo zá sok 15 0

3300 26 Párt fo gó fel ügye lõi szak mai, mód szer ta ni ügyek 15 0

3300 27 Jogi se gít ség nyúj tás hoz kap cso ló dó ügyek 15 0

3300 28 Ál do zat se gí tés hez kap cso ló dó ügyek 15 0

3300 29 Kár pót lá si fel ada tok hoz kap cso ló dó ügyek 15 0

3700 30 Sze mé lyi ügyek, jog vi szonnyal kap cso la tos ügyek 50 0

3600 31 Al kal ma zot ti fel szó la lá sok 3 0
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A se lej-
te zé si jel

Irat tá ri
té tel szám

Az irat meg ne ve zé se
A se lej-

te zé si idõ
(évek ben)

A le vél-
tár ba át adás 

ide je
(évek ben)

3500 32 Ál ta lá nos sze mé lyi jel le gû költ sé gek ter ve zé se, fel hasz ná lá sa 5 0

3500 33 Kül sõ, bel sõ meg bí zá sok 5 0

3500 34 Jó lé ti ügyek 5 0

3500 35 Adat szol gál ta tá sok, sta tisz ti kai je len té sek 5 0

3500 36 Gya kor no kok ira tai 5 0

3600 37 Egyéb hu mán po li ti kai ügyek 3 0

3400 38 Ta nul má nyi és ok ta tá si ügyek 10 0

3400 39 Rész-sta tisz ti kák 10 0

3000 40 Éves, össze fog la ló sta tisz ti kák 0 15

3500 41 Le ve le zés 5 0

3300 42 Pá lyá za tok 15 0

3400 43 Nem zet kö zi kap cso la tok 10 0

3300 44 Be je len té sek, pa na szok, ké rel mek 15 0

3700 45 Fe gyel mi ügyek, sza bály sér té si és bün te tõ  ügyek 50 0

3300 46 Fe gyel mi tá jé koz ta tók 15 0

3500 47 Mé dia- és PR-ügyek 5 0

3300 48 Költ ség ve té si adat szol gál ta tás 15 0

3000 49 Éves költ ség ve té si terv 0 15

3000 50 Éves költ ség ve té si be szá mo ló 0 15

3300 51 Pénz ügyi adat szol gál ta tás (IRM, MÁK, hi va ta li bel sõ) 15 0

3300 52 Pénz ügyek 15 0

3500 53 Egyéb pénz ügyi ira tok 5 0

3300 54 Il let mény 15 0

3700 55 Mun kál ta tói la kás tá mo ga tá si alap 50 0

3700 56 Köz be szer zé si ügyek ira tai 50 0

3300 57 Szer zõ dé sek, meg ál la po dá sok (az in gat lan szer zõ dé sek ki vé te lé vel) 15 0

3200 58 In gat la nok kal kap cso la tos szer zõ dé sek NS HÖ

3200 59 Hi va ta li in gat la nok kal kap cso la tos ügyek NS HÖ

3300 60 Üze mel te tés sel kap cso la tos ügyek, be szer zé sek 15 0

3500 61 Kar ban tar tás, kis ja ví tás (ese ti jel leg gel) 5 0

3500 62 Gép jár mû vek üze mel te té se 5 0

3300 63 Se lej te zé sek ira tai 15 0

3300 64 Lel tá ro zá si ügy ira tok 15 0

3600 65 Egyéb üze mel te té si ügyek 3 0

3300 66 In for ma ti ka 15 0

3700 67 A Hi va tal el len in dí tott pe rek 50 0

3600 68 Egyéb, más ügy cso port ba nem so rol ha tó ira tok 3 0

3300 109 Lob bi te vé keny ség hez kap cso ló dó ügyek 15 0

II.
KÜLÖNÖS RÉSZ

3200 69 Párt fo gó fel ügye lõi ügyek nyil ván tar tó köny ve NS HÖ

3300 70 Párt fo gó fel ügye lõi ügyek hez nyil ván tar tó lap 15 0

3400 71 Min den egyéb nyil ván tar tás ba vett párt fo gó fel ügye lõi irat 10 0
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A se lej-
te zé si jel

Irat tá ri
té tel szám

Az irat meg ne ve zé se
A se lej-

te zé si idõ
(évek ben)

A le vél-
tár ba át adás 

ide je
(évek ben)

3200 72 Jogi se gít ség nyúj tá si ügyek nyil ván tar tó köny ve NS HÖ

3400 73 Jogi se gít ség nyúj tás irán ti tá mo ga tá si ké re lem 10 0

3400 74 Kül föld re irá nyu ló költ ség men tes ség irán ti to váb bí tá si ké re lem 10 0

3500 75 Jogi se gí tõi név jegy zék 5 0

3400 76 Jogi se gít ség nyúj tá si fel leb be zé si ügyek; mél tá nyos sá gi el já rás ira tai 10 0

3500 77 Min den egyéb nyil ván tar tás ba vett jogi se gít ség nyúj tá si irat 5 0

3200 78 Ál do zat se gí té si ügyek nyil ván tar tó köny ve NS HÖ

3400 79 Ál do zat se gí té si tá mo ga tá si ké re lem 10 0

3400 80 Ál do zat se gí té si fel leb be zé si ügyek ira tai 10 0

3500 81 Min den egyéb nyil ván tar tás ba vett ál do zat se gí té si irat 5 0

3000 82 Sze mé lyi kár pót lá si igény be je len tés sel és ha tá ro zat ho za tal lal kap cso la tos 
el já rás ira tai (1992. évi XXXII. törvény, 1997. évi XXIX. törvény)

0 15

3000 83 Új be adás és ha tá ro zat (2006. évi XLVII. tör vény) 0 15

3000 84 Ha tár idõn túl be adott kár pót lá si igé nyek 0 15

3000 85 Nyug díj- és nem zet gon do zá si ké rel mek el bí rá lá sa 0 15

3000 86 Sze mé lyi kár pót lás sal kap cso la tos pe res ügyek ira tai 0 15

3000 87 Va gyo ni kár pót lá si igény be je len tés sel és ha tá ro zat ho za tal lal
kap cso la tos el já rás ira tai (ér de mi az I. és II. törvény és pót be adás
sze rin ti el kü lö ní tés ben)

0 15

3000 88 Ha tá ro zat tu laj don jog be jegy zé sé rõl (tel je sí tés után) 0 15

3000 89 Va gyo ni kár pót lás sal kap cso la tos jog or vos la ti ügyek ira tai 0 15

3000 90 Föld te rü let be vo ná sa az I. és II. föld alap ba (ki je lö lés, el kü lö ní tés,
mó do sí tás ha tá ro zat ho za ta li ira tai)

0 15

3000 91 Föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok em lé kez te tõi 0 15

3300 92 Ter me lõ szö vet ke ze tek AK meg ál la pí tá sai 15 0

3300 93 Föld ala pok föld hi va ta li szak vé le mé nyei 15 0

3000 94 Ár ve ré si sta tisz ti ka 0 15

3300 95 Ár ve ré si hir det mé nyek köz zé té te lé vel kap cso la tos ira tok 15 0

3400 96 Je len tés napi ár ve ré sek rõl 10 0

3300 97 Ár ve ré si ütem ter vek 15 0

3000 98 Ár ve ré si jegy zõ köny vek és mel lék le tei (tér kép váz lat, meg ha tal ma zás
kép vi se let re, köz jegy zõi vég zés)

0 15

3000 99 Föld ár ve rés ér vény te le ní té sé rõl ho zott ha tá ro zat ira tai 0 15

3000 100 Kár pót lá si je gyek ki bo csá tá si és meg sem mi sí té si el já rá sá nak elvi
ügyei

0 15

3000 101 Ér ték pa pír (kár pót lá si jegy, le té ti iga zo lás, utal vány) ke ze lé sé vel
kap cso la tos nyil ván tar tá sok

0 15

3000 102 Igény be je len té si lap kár pót lá si jegy rõl élet já ra dék ra vál tás ra 0 15

3400 103 In for má ció ké rés, tá jé koz ta tást kérõ le ve le zés (sze mé lyi, va gyo ni,
ár ve ré si ügy ben)

10 0

3400 104 Lob bis ták nyil ván tar tá sá val kap cso la tos be ad vá nyok és hi va ta li
ira tok 

a nyil ván tar tás -
ból tör té nõ tör -
lés tõl szá mí tott 

10 év

0
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(évek ben)

A le vél-
tár ba át adás 

ide je
(évek ben)

3400 105 Lob bi szer ve ze tek nyil ván tar tá sá val kap cso la tos be ad vá nyok és
hi va ta li ira tok

a nyil ván tar tás -
ból tör té nõ tör -
lés tõl szá mí tott 

10 év

0

3400 106 Köz ha tal mi szer vek tá jé koz ta tói, ez zel kap cso la tos fel szó lí tá sok és
le ve le zés

10 0

3400 107 Jo go su lat lan lob bi te vé keny ség gel össze füg gõ be je len té sek és a
bír sá go lá si el já rás ira tai

10 0

3400 108 Tá jé koz ta tó le ve lek, meg ke re sé sek, lob bi te vé keny ség gel kap cso la tos
egyéb ira tok

10 0

”

 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
7/2007. (I. 25.) ME

határozata

fõiskolai tanárok kinevezésérõl

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 101.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt jog kö röm ben, az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõterjesztésére

dr. Mar tí nez José Lu ist,
dr. Re i sin ger Já nost és
dr. Ton ha i zer Ti bort

fõ is ko lai ta nár rá – 2007. feb ru ár 1-jei ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

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

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

deletek, irányelvek, határozatok.

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

M E G R E N D E L Õ L A P

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

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

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

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

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

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

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

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

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

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

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

......................................................................
cégszerû aláírás
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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

07.0197 – 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.




