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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
14/2007. (II. 13.) Korm.

rendelete

a közmunkaprogramok támogatási rendjérõl  szóló
49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot 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, az Al kot -
mány 35.  § (1) be kez dés a)–b) pont já ban meg ál la pí tott fel -
adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz mun ka prog ra mok tá mo ga tá si rend jé rõl  szóló
49/1999. (III. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) E ren de let al kal ma zá sá ban köz mun ka prog ram
a) a tör vény ál tal elõ írt ál la mi fel adat el lá tá sá nak elõ se -

gí té sé re irá nyu ló prog ram,
b) a tör vény vagy ön kor mány za ti ren de let ál tal elõ írt,

he lyi ön kor mány za ti vagy ki sebb sé gi ön kor mány za ti fel -
adat el lá tá sá nak az ön kor mány zat, il let ve azok tár su lá sa
mû kö dé si te rü le tén be lü li elõ se gí té sé re irá nyu ló prog ram,
il let ve

c) az Or szág gyû lés vagy a Kor mány ál tal meg ha tá ro -
zott cél el éré sé re irá nyu ló prog ram,
fel té ve, hogy a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka -
nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (Flt.)
58.  §-a (5) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott
 álláskeresõk és a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá -
sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 37/A.  §-a (1) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott rend sze res szo ci á lis
 segélyben ré sze sü lõk szá má ra mun ka vi szony vagy köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ke re té ben mun ka al kal mat te remt,
ille tõ leg a mun ka vég zés hez kap cso ló dó an fog lal koz ta tást
elõ se gí tõ kép zést biz to sít.”

2.  §

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

[(1) Az elõ irány zat ter hé re tá mo ga tás ban részesül hetnek:]
„a) köz pon ti költ ség ve té si szer vek, ki sebb sé gi ön kor -

mány za tok és azok költ ség ve té si szer vei,”

(2) Az R. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az elõ irány zat ter hé re tá mo ga tás ban ré sze sül het nek:]
„c) a te le pü lé si ön kor mány za tok és azok jogi sze mé lyi -

ség gel ren del ke zõ tár su lá sai,”

(3) Az R. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az elõ irány zat ter hé re tá mo ga tás ban ré sze sül het nek:]
„d) az ál la mi és ön kor mány za ti tu laj don ke ze lé sé vel és

fenn tar tá sá val meg bí zott gaz dál ko dó szer ve ze tek,”

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

[Tá mo ga tás az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer -
vezet ré szé re ab ban az eset ben nyújt ha tó, ha]

„d) vál lal ja, hogy a fog lal koz ta tás költ sé ge i re for dít ha tó 
tá mo ga tá si összeg 80 szá za lé kát a b) pont ban meg ha tá ro -
zott sze mé lyek ré szé re járó mun ka bér és az ah hoz kap -
csolódó köz ter hek ki fi ze té sé re for dít ja, és”

(5) Az R. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[Tá mo ga tás az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer -
vezet ré szé re ab ban az eset ben nyújt ha tó, ha]

„f) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 13/A.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti köz tar to zá sa
nincs, és”

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

„(4) A (2) be kez dés e) pont ja te kin te té ben nem mi nõ sül
a köz mun ka prog ram meg valósításához más köz pon ti elõ -
irány zat ból nyúj tott tá mo ga tás nak a köz mun ka prog ram -
ban fog lal koz ta tot tak kép zé sé hez a fel nõtt kép zés rõl  szóló
2001. évi CI. tö vény (a továb biak ban: Fktv.), és a fog lal -
koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la mint a Mun ka erõ -
pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek ke ze lé sé re
nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló kü lön jog sza bály alap ján
nyúj tott tá mo ga tás, va la mint a köz mun ka prog ram ré vén
meg valósuló be ru há zás hoz nyúj tott olyan tá mo ga tás,
amely nem a fog lal koz ta tás hoz kap cso ló dik.”

3.  §

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

„(2) A tá mo ga tás a köz mun ka prog ram ban fog lal koz ta -
tott sze mé lyek fog lal koz ta tá sá nak a kö vet ke zõ költ sé ge i re
ter jed het ki:

a) mun ka bér re, va la mint an nak já ru lé ka i ra,
b) a mun ká ba já rás sal kap cso la tos uta zá si költ ség té rí -

tés rõl  szóló jog sza bály sze rint a mun ka adót ter he lõ uta zá si 
költ sé gek re,

c) mun ka al kal mas sá gi vizs gá lat költ sé ge i re,
d) mun ka ru ha és egyé ni vé dõ esz köz költ sé ge i re,
e) szál lí tás költ sé ge i re,
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f) tár gyi esz köz be szer zé si költ sé ge i re a tá mo ga tott
fog lal koz ta tás köz vet len költ sé ge i nek leg fel jebb 10%-os
mér té ké ig,

g) te le pü lé si ön kor mány zat jogi sze mé lyi ség gel ren -
del ke zõ tár su lá sá nak pá lyá za ta, vagy leg alább 100 köz -
mun kás fog lal koz ta tá sa ese tén a prog ram szer ve zé si, irá -
nyí tá si költ sé ge i re az el nyert pá lyá za ti tá mo ga tá si összeg
leg fel jebb 2%-os mér té ké ig.”

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

„(3) Tá mo ga tás nyújt ha tó a köz mun ka prog ram ke re té -
ben az Fktv. sze rint foly ta tott kép zés nek a kö vet ke zõ költ -
sé ge i re:

a) a kép zést le bo nyo lí tó ok ta tók ré szé re fi ze tett el len -
ér ték és an nak já ru lé kai;

b) a jog sza bály ban meg ha tá ro zott vizs ga- és vizsgáz -
tatási díj;

c) a kép zés so rán fel hasz nált, a hall ga tók nak vég le ge -
sen át adott tan köny vek, tan esz kö zök díja;

d) az el mé le ti, gya kor la ti kép zés so rán fel hasz nált
anya gok (ener gia) költ sé ge;

e) amor ti zá ció (hasz ná lat tal ará nyo san el szá mol ha tó)
költ sé ge;

f) egyéb, a kép zés meg szer ve zé sé vel, le bo nyo lí tá sá val, 
ér té ke lé sé vel kap cso la tos költ sé gek (bér le ti dí jak, re zsi-,
pos ta- és ad mi niszt rá ci ós költ sé gek), ame lyek nem ha lad -
hat ják meg a kép zé si költ sé gek 20%-át.

(4) A köz mun ka prog ram ke re té ben foly ta tott kép zést
ki zá ró lag olyan fel nõtt kép zé si in téz mény vé gez he ti,
amely ren del ke zik a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
in téz mé nyakk re di tá ci ós ta nú sít vánnyal. A tá mo ga tás mér -
té ke nem ha lad hat ja meg az adott kép zés iga zolt össz költ -
sé gé nek tel jes össze gét.”

4.  §

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

„(1) A köz mun ka prog ra mok tá mo ga tá sa so rán a re gi o -
ná lis mun ka ügyi köz pon tok ille té kességi te rü le tét kell
figye lembe ven ni.”

5.  §

(1) Az R. 4/A.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a  következõ ren del ke zés lép:

[A Ta nács]
„a) fel tár ja a köz mun ka prog ra mok ré vén ered mé nye sen

el lát ha tó, az 1.  § (2) be kez dé sé nek a)–b) pont já ban meg ha -
tá ro zott fel ada to kat,”

(2) Az R. 4/A.  §-a (5) be kez dé sé nek a)–b) pont jai he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„a) az egész ség ügyi mi nisz ter, a föld mû ve lés ügyi és
 vidékfejlesztési mi nisz ter, a gaz da sá gi és köz le ke dé si
 miniszter, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, a
 Miniszterelnöki Hi va talt ve ze tõ 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 és a pénz ügy mi nisz ter egy-egy kép vi se lõ je,

b) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter há rom képvise -
lõje,”

6.  §

Az R. 6.  §-ának fel ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„6.  § A pá lyá za tok el bí rá lá sá val kap cso la tos elõ ké szí tõ,
ko or di ná ló fel ada to kat ré gi ón ként a re gi o ná lis mun ka ügyi
köz pon tok lát ják el. En nek ke re té ben”

7.  §

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

„(1) A Kor mány ál tal ki e mel ten fon tos nak ítélt, az 1.  §
(2) be kez dés a)–b) pont ja sze rin ti fel ada tok köz mun ka
 révén tör té nõ el lá tá sá nak, va la mint a mun ka erõ-pi a ci
szem pont ból hát rá nyos hely ze tû te le pü lé sek fog lal koz ta -
tá si hely ze té nek elõ se gí té sé re a szo ci á lis és mun ka ügyi
mi nisz ter köz pon ti ke re tet kü lö nít el, amely nek fel hasz ná -
lá sá ra re gi o ná lis kö tött sé gek nél kü li, meg hí vá sos pá lyá zat
is ki ír ha tó.”

(2) Az R. 7.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Kor mány ál tal ki e mel ten fon tos nak ítélt az 1.  §
(2) be kez dés a)–b) pont ja sze rin ti fel ada tok köz mun ka
 révén tör té nõ el lá tá sá nak, va la mint a mun ka erõ-pi a ci
szem pont ból hát rá nyos hely ze tû te le pü lé sek fog lal koz ta -
tá si hely ze té nek elõ se gí té se cél já ból ki írt pá lyá zat ese té -
ben az e ren de let ben fog lal ta kat a kö vet ke zõ el té ré sek kel
kell al kal maz ni:”

8.  §

(1) E ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 5. 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 az R. 4/A.  § (5) be kez dé sé nek c)–j) pont ja és az R.
mel lék le te.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 4/A.  §-ának (2) és

(4) be kez dé sé ben, 4/B.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 6.  §-ának 
c) és e) pont já ban, 7.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban,
 valamint 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a foglalkoztatás -
politikai és mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg,
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b) az R. 4/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 4/B.  §-ának
(5) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 7.  §-a
(2) be kez dé sé nek c) pont já ban, 8.  §-ának (2) és (4) be kez -
dé sé ben, va la mint 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Fog lal -
koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um” szö veg rész 
he lyé be a „Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um” szö veg,

c) az R. 2.  § (2) be kez dé sé nek g) pont já ban a „me gyei
(fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pont” szö veg rész he lyé be a
„ regionális mun ka ügyi köz pont” szö veg,

d) az R. 6.  § d) pont já nak da) al pont já ban a „me gyei
(fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pon tok” szö veg rész he lyé be
a „re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok” szö veg,

e) az R. 6.  §-ának e) pont já ban a „Fog lal koz ta tás po li ti -
kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ba” szö veg rész he lyé be
a „Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ba” szö veg
lép.

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

A Kormány
15/2007. (II. 13.) Korm.

rendelete

a „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott
hitel igénybevételének feltételeirõl  szóló

212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény 103.  §-ának g) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren -
deli el:

1.  §

(1) A „Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram” ke re té ben nyúj tott
hi tel igény be vé te lé nek fel té te le i rõl  szóló 212/2006.
(X. 27.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának
a) pont ja a kö vet ke zõ af) al pont tal egé szül ki:

[1.  § E ren de let al kal ma zá sá ban
a) köz szfé rá ban fog lal koz ta tott:]
„af) az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -

nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Iasz.) ha tá lya alá tar to zó igaz ság ügyi al kal ma zott;”

(2) Az R. 1.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„e) egyé ni vál lal ko zó: a sze mé lyi jö ve de lem adó ról
 szóló 1995. évi CXVII. tör vény 3.  § 17. pont ja ér tel mé ben
ek ként mi nõ sü lõ sze mély;”

2.  §

(1) Az R. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek d) és e) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a be kez dés ki egé szül a kö -
vet ke zõ f) pont tal:

[(1) A hi tel ké rel met az ügy fél a fog lal koz ta tá si jog vi szo -
nya meg szû né sét kö ve tõ egy éven be lül és ab ban az eset -
ben nyújt hat ja be, ha a fog lal koz ta tá si jog vi szo nya meg -
szû né sét köz vet le nül meg elõ zõ en meg sza kí tás nél kül leg -
alább egy évig – pá lya kez dõk ese tén leg alább hat hó na -
pig – a köz szfé rá ban állt al kal ma zás ban, a fel men té se
(ren des fel mon dá sa) mun kál ta tó ál ta li köz lé sé re 2006. jú -
li us 1. és 2008. de cem ber 31. kö zött ke rült sor, és arra
a fel men té si (fel mon dá si) ok irat ta nú sá ga sze rint]

„d) a Hszt. 56.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b) és d) pont ja,
il let ve (2) be kez dé sé nek c) pont ja,

e) a Hjt. 59.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b) és d) pont ja,
vagy

f) az Iasz. 22.  § (1) be kez dés c) pont ja”

[alap ján ke rült sor, fel té ve, hogy a jog vi szony meg szû né -
sé ig nem mi nõ sül nyug dí jas nak.]

(2) Az R. 3.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) A ked vez mé nyes hi tel irán ti ké re lem hez – a (3) be -
kez dés ben fog lalt ok ira to kon túl me nõ en – ere de ti ben vagy
hi te les má so lat ban be kell nyúj ta ni]

„c) egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál lal ko zói iga zol ványt,
il let ve te vé keny ség tõl füg gõ en a te vé keny ség foly ta tá sá -
hoz, gya kor lá sá hoz szük sé ges iga zol ványt, en ge délyt
vagy ka ma rai tag sá got iga zo ló do ku men tu mot.”

3.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.  § A Hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott ked vez mé nyes
ka ma to zá sú hi tel ál la mi tá mo ga tás nak, for má ját te kint ve
ked vez mé nyes ka ma to zá sú hi tel nek mi nõ sül. A tá mo ga tás 
ka te gó ri á ja: „D. Cse kély össze gû tá mo ga tás”. A hi telt
 kizárólag a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis
 támogatásokra  való al kal ma zá sá ról  szóló 1998/2006/EK
bi zott sá gi ren de let tel össz hang ban le het nyúj ta ni.”

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg az R. 1.  §-ának b) pont já ban az „aa)–ae)”
szö veg rész he lyé be az „aa)–af)” szö veg lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
16/2007. (II. 13.) Korm.

rendelete

a vizitdíjjal és a kórházi napidíjjal kapcsolatos
egyes kérdésekrõl

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) és 
f) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a
 következõket ren de li el:

1.  §

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 217/1997.
(XII. 1.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2.  §-a a kö vet -
ke zõ (7) és (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el lá tá sok az
Ebtv. 18/A.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a tar tós beteg -
séget iga zo ló egész ség ügyi do ku men tum mal ve he tõk
igény be.

(8) Amennyi ben a biz to sí tott az (1) be kez dés ben meg
nem ne ve zett já ró be teg-szak el lá tást be uta ló nél kül vesz
igény be és a 4.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá -
ro zott eset nem áll fenn, az adott szak el lá tás ke re té ben
 további szak el lá tás a biz to sí tott ré szé re nem kez de mé -
nyez he tõ.”

2.  §

Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) La bor vizs gá lat és kép al ko tó di ag nosz ti kai el lá tás

az Ebtv. 18/A.  §-a (11) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
emelt össze gû vi zit díj el le né ben sem vé gez he tõ be uta ló
nél kül, amennyi ben a 4.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott eset nem áll fenn.”

3.  §

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

„(1) A be uta ló nak tar tal maz nia kell:
a) a be uta ló or vos és mun ka he lyé nek azo no sí tá sá ra

szol gá ló ada tot,
b) az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott tar tós be -

teg ség BNO kód ját (BNO kód hi á nyá ban szö ve ge sen),
amennyi ben a biz to sí tott az Ebtv. 18/A.  §-ának (2) alap ján
vi zit díj men te sen ve szi igény be be uta ló sze rin ti el lá tást,

c) az el lá tás té nyét iga zo ló ada to kat.”

4.  §

Az R. 5/C.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A kór há zi na pi dí jat
a) ak tív fek võ be teg-szak el lá tás igény be vé te le ese tén

a fek võ be teg-gyógy in té zet bõl tör té nõ el bo csá tás kor, il let -
ve az ak tív el lá tá si sza kasz le zá rá sa kor,

b) kró ni kus fek võ be teg-szak el lá tás igény be vé te le ese -
tén a fek võ be teg-gyógy in té zet bõl tör té nõ el bo csá tás kor,
de leg ké sõbb az adott nap tá ri év ben a biz to sí tott ál tal na pi -
díj fi ze tés el le né ben igény be ve he tõ utol só el lá tá si nap
igény be vé te lét kö ve tõ 15 na pon be lül
kell be fi zet ni.”

5.  §

Az R. 5/D.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Nem szá mít kü lön al ka lom nak, ezért nem kell

 külön vi zit dí jat fi zet ni a há zi or vo si el lá tá sért, amennyi ben
a be teg ál la po ta  miatt szük sé ges vizs gá lat jel le ge te szi
szük sé ges sé, hogy a be teg ugyan azon há zi or vost ugyan az -
nap is mé tel ten fel ke res se.”

6.  §

Az R. 5/E.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„A men tes ség az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
alap be teg ség di ag nó zi sa fel ál lí tá sá nak do ku men tált idõ -
pont já tól a biz to sí tott gyó gyu lá sá ig, il let ve a szak ma i lag
in do kolt kont roll vizs gá la tok el vég zé sé ig tart. Amennyi -
ben a tar tós be teg ség ke ze lé se so rán egyéb – nem tar tós –
be teg ség ke ze lé sé re is sor ke rül, ak kor nem kell vi zit dí jat
fi zet ni, ha az or vos hoz for du lás in do ka el sõd le ge sen a tar -
tós be teg ség ke ze lé se volt.”

7.  §

Az R. 5/E.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(8) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az Ebtv. 18/A.  §-a (8) be kez dé sé nek c) pont ja

 szerinti emelt össze gû vi zit díj ra a rész le ges té rí té si díj ra
vo nat ko zó, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott sza bá lyo -
kat kell al kal maz ni, az zal, hogy

a) a mér té ke nem tér het el az Ebtv. 18/A.  §-ának
(11) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tól,

b) a be fi ze té sé re az e ren de let ben fog lal ta kat kell al kal -
maz ni,

c) az adott el lá tá sért el szá mol ha tó fi nan szí ro zá si össze -
get az emelt össze gû vi zit díj és a vi zit díj nak az Ebtv.
18/A.  §-ának (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott össze ge
 közötti kü lön bö zet össze gé vel kell csök ken te ni.

(5) Az Ebtv. 18/A.  §-a (12) be kez dé sé nek al kal ma zá sá -
ban min den meg kez dett nap tá ri na pot kü lön el lá tá si nap -
nak kell te kin te ni.

(6) A biz to sí tott ál tal a fek võ be teg-gyógy in té ze ten
 kívül töl tött adap tá ci ós sza bad ság az Ebtv. 18/A.  §-a
(12) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban nem mi nõ sül el lá tá si
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nap nak, ezért ezen na pok után nem kell kór há zi na pi dí jat
fi zet ni.

(7) Az Ebtv. 18/A.  §-ának (2) be kez dé se, (6) be kez dé sé -
nek i) pont ja és (10) be kez dé se nem men te sít a (11) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott emelt össze gû eset le ges vizitdíj-
 fizetési kö te le zett ség alól.

(8) Az Ebtv. 18/A.  §-a (8) be kez dé se a) pont já nak
aa) al pont ja al kal ma zá sá ban nem a biz to sí tott ál ta li kez de -
mé nye zés nek mi nõ sül, ami kor a biz to sí tott hí vá sá ra azért
megy a há zi or vos a biz to sí tott hoz, mert a biz to sí tott egész -
sé gi ál la po ta  miatt nem tud ja sze mé lye sen fel ke res ni a
 háziorvost ren de lõ jé ben.”

8.  §

Az R. 5/F.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl bár mely jogi

sze mély ki bo csát hat pa pír ala pú vi zit bér le tet. A vi zit bér let
nem vissza vált ha tó.”

9.  §

A té rí té si díj el le né ben igény be ve he tõ egyes egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok té rí té si díj ár ól  szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés -
sel egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (4) be kez dés szá mo -
zá sa (5) be kez dés re mó do sul:

„(4) Amennyi ben a biz to sí tott nak ugyan azon el lá tás
igény be vé te lé ért az Ebtv. 23.  §-ának b) és d), il let ve b) és
e) pont ja sze rint is fi zet nie kel le ne rész le ges té rí té si dí jat,
csak az Ebtv. 23.  §-ának b) pont ja sze rin ti díj fi ze té si kö te -
le zett sé get kell tel je sí te ni.”

10.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – 2007.
feb ru ár 15-én lép ha tály ba.

(2) A (3) be kez dés e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ na pon
lép ha tály ba.

(3) Nem lép ha tály ba az egyes, az egész ség ügyet érin tõ
kor mány ren de le tek nek a vi zit díj és a kór há zi na pi díj be ve -
ze té sé vel kap cso la tos mó do sí tá sá ról  szóló 4/2007. (I. 22.)
Korm. ren de let 1.  §-ának a kö te le zõ egész ség biz to sí tás
 ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény végrehaj -
tásáról ren del ke zõ 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let
5/C.  §-ának (4) be kez dé sét, 5/F.  §-ának (2) be kez dé sét
meg ál la pí tó ré sze, va la mint az 1. szá mú mel lék le te.

(4) Az R. e ren de let mel lék le té ben sze rep lõ 1. szá mú
mel lék let tel egé szül ki.

(5) 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: Kr.) 14. szá mú mel lék le te „Adat lap” és a „Ki töl té si
út mu ta tó” ré szé nek 33. és 34. pont já ban a „na pi díj” szö -
veg rész he lyé be „na pi díj/vi zit díj” szö veg rész lép.

(6) A Kr. 14. szá mú mel lék le te „Ki töl té si út mu ta tó”
 részének 33. pont ja „06 = az el lá tá sért emelt össze gû vi zit -
díj fi ze tés tör tént” szö veg résszel egé szül ki.

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

Melléklet
a 16/2007. (II. 13.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet
a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez

Tar tós or vo si ke ze lé sek köre: BNO

a) rossz in du la tú da ga na tos meg be te -
ge dé sek ben szen ve dõ be te gek oki
és tü ne ti ke ze lé se;

C00–C97; D00–D09;
D37–D48; Z08;
Z51.0–Z51.2

b) ve se be te gek di a lí zis ke ze lé se és az
az zal össze füg gõ vizs gá la tok;

Z49

c) a vér al va dás rend sze ré nek ve le -
szü le tett be teg sé ge i ben szen ve dõk
el lá tá sa;

D66–D67; D68.0–D68.2; 
D69.1; D69.4; D69.8

d) vér adás sal össze füg gõ vizs gá la tok; Z52.0; Z00.5

e) cu kor be teg ség ke ze lé se; E10–E14

f) szerv- és szö vet át ül te tés re vá rók,
va la mint szerv- és szö vet át ül te té sen
át eset tek gon do zá sa;

Z94 (ki vé ve Z94.5;
Z94.7); Z00.5; Z52;
Z01.91

g) HIV fer tõ zés és AIDS be teg ség
ke ze lé se;

B20–B24

h) szki zof ré nia, szki zo af fek tív
pszi chó zis, sú lyos de presszió,
sú lyos bi po lá ris szind ró ma kór ké pek
ke ze lé se.

F20; F25; F31.4; F31.5;
F32.2; F32.3; F33.2;
F33.3

A táb lá zat ban fog lalt tar tós be teg sé gek ese té ben a fen ti
BNO-k fõ di ag nó zis ként tör té nõ fel tün te té se ese tén a szak -
ma i lag eh hez kap cso ló dó an fel me rü lõ egyéb szak vizs gá -
la tok (ide ért ve a di ag nosz ti kai vizs gá la tok és szakkonzí -
liumok) szin tén men te sül nek a vi zit díj fi ze té se alól.”

A Kormány
17/2007. (II. 13.) Korm.

rendelete

a minõségi és hatékony gyógyszerrendelés
ösztönzésérõl

A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza -
ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma zás
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ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény
(a továb biak ban: Gyftv.) 77.  § (1) be kez dés a) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a rész ben vagy egész ben az Egész ség biz to sí tá si

Alap ból fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tók ra,
b) az a) pont sze rin ti egész ség ügyi szol gál ta tók fi nan -

szí ro zá si szer zõ dé sé nek mel lék le te sze rint a szol gál ta tó
 által nyúj tott el lá tá sok kal össze füg gés ben gyógy szer ren -
de lés re jo go sult or vo sok ra,

c) a kü lön jog sza bály sze rint tár sa da lom biz to sí tá si
 támogatással tör té nõ gyógy szer ren de lés re jo go sí tó szer zõ -
dés sel ren del ke zõ or vo sok ra a kö te le zõ egész ség biz to sí tás
el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb -
biak ban: Ebtv.) 32.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti szer zõ -
dés sel ren del ke zõk ki vé te lé vel,

d) az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ra (a továb -
biak ban: OEP) és igaz ga tá si szer ve i re (a továb biak ban:
MEP), és

e) a biz to sí tot tak ra.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) DOT: a törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le -

ges táp lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom biz -
to sí tá si tá mo ga tás ba  való be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról
és a be fo ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról  szóló
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let 2.  §-ának t) pont ja
sze rin ti fo ga lom;

b) n: a mel lék let ben sze rep lõ ATC cso por tok szá ma;
c) or szá gos át lag (aATC 1-n): va la mennyi or vos ál tal fel írt

és a be te gek ál tal az adott hó nap ban ki vál tott, a mel lék let -
ben meg ha tá ro zott ATC cso por tok ba tar to zó közfinan -
szírozott gyógy sze rek te rá pi ás adag ra szá molt tá mo ga tá sá -
nak az át la ga ATC cso port ra fo rint ban ki fe jez ve;

d) or vos át lag (bATC 1-n): az or vos ál tal fel írt és a be te gek
ál tal az adott hó nap ban ki vál tott az a) pont sze rin ti
ATC-cso por tok ba tar to zó köz fi nan szí ro zott gyógy sze rek
te rá pi ás adag ra szá molt tá mo ga tás ér té ké nek az át la ga
ATC cso port ra fo rint ban ki fe jez ve;

e) el té rés (eATC 1-n): az ATC-cso por ton be lül az or vos
 átlag (bATC 1-n) és az or szá gos át lag (aATC 1-n) szá za lé kos el -
térése:

’eATC 1 = [bATC 1 / aATC 1] × 100–100
’eATC 2 = [bATC 2 / aATC 2] × 100–100
.....
’eATC n = [bATC n / aATC n] × 100–100

f) ki vál tott mennyi ség (mATC 1-n): az or vos ál tal az a) pont 
sze rin ti ATC cso por to kon be lül fel írt és a be te gek ál tal egy 

hó na pon be lül ki vál tott köz fi nan szí ro zott gyógy sze rek
mennyi sé ge DOT-ban;

g) or vos ra jel lem zõ el té rés szá za lék mé rõ szá ma
(BSúly): az elsõ ATC-hez tar to zó ki vál tott mennyi ség
(mATC 1) és az ugyan ah hoz az ATC-hez ta ro zó el té rés
( eATC 1) szor za ta – hoz zá ad va a kö vet ke zõ ATC-hez tar to zó 
ki vál tott mennyi ség (mATC 2) és az ugyan ah hoz az ATC-hez 
ta ro zó el té rés szor za tá hoz (eATC 2) – ezt is mé tel ve a mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ATC-k ese tén, majd az így ka pott
össze get el oszt va az ATC-nkén ti ki vál tott mennyi sé gek
(m) össze gé vel:

BSúly
(m ) (m e ) (m e )ATC1 1 ATC2 ATC2 ATC n ATC n=

´ + ´ + + ´e

m

ATC K

ATC ATC ATC nm m1 2+ + +...

h) rend sze res el té rés: amennyi ben há rom egy mást
 követõ hó nap ban a ki vál tott vé nyek alap ján az or vos ra
 kiszámított BSúly ma ga sabb, mint az or szá gos át lag, azaz
a BSúly na gyobb, mint nul la;

i) vissza té rí té si mu ta tó: az az 1–10%-os mér ték,
mellyel az or vos ra jel lem zõ el té rés szá za lék mé rõ szá má -
nak meg fe le lõ mér ték ben a ki uta lás ra ke rü lõ tel je sít mény -
díj/fi nan szí ro zá si díj csök ken tés re ke rül het.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban egye bek ben az Ebtv. és
a vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 217/1997. (XII. 1.) Korm.
ren de let, va la mint a Gyftv. fo ga lom meg ha tá ro zá sai az
irány adók.

A minõségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzése

3.  §

(1) Az OEP a Gyftv. 46.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak sze rint az e ren de let ben meg ha tá ro zott mu ta tók
alap ján az egész ség ügyi szol gál ta tók kal kö tött fi nan szí ro -
zá si szer zõ dés ben rög zí ti a 6.  §-ban fog lal tak alap ján
 kiszámított vissza té rí té si kö te le zett sé get.

(2) A nem fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó val,
or vos sal kö tött tá mo ga tás sal tör té nõ gyógy szer ren de lés re
jo go sí tó szer zõ dés ben [Ebtv. 32.  § (1) be kez dés] az OEP
meg ha tá roz za a rend sze re sen az or szá gos át lag nál ma ga -
sabb tá mo ga tá si összeg utal vá nyo zá sa ese tén a szer zõ dés
fel bon tá sá nak fel té te le it.

4.  §

(1) Az OEP az azo nos – e ren de let mel lék le te sze rin ti –
te rá pi ás gyógy szer cso por ton ként az or vo sok ál tal fel írt és
a be te gek ál tal ki vál tott gyógy sze rek alap ján ha von ta meg -
ál la pít ja a gyógy szer cso port ra jel lem zõ, egy te rá pi ás adag -
ra jutó át la gos tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tást. Az azo -
nos te rá pi ás gyógy szer cso port át la ga az or szá gos át lag,
ami a költ ség ha té kony gyógy szer ren de lés mu ta tó ja.
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(2) Az OEP fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri az or vo -
sok gyógy szer ren de lé si szo ká sát, és a MEP-eken ke resz tül 
a gyógy szer ki vál tá sát kö ve tõ má so dik hó nap 15. nap já ig
meg kül di a vele szer zõ dé ses jog vi szony ban álló or vo sok -
nak és szol gál ta tók nak a gyógy szer fel írá sá ról ké szült
 információt.

(3) Az OEP azo nos te rá pi ás gyógy szer cso por ton ként az
or szá gos át la got a hon lap ján ha von ta, min den hó nap 15.
nap já ig köz zé te szi.

5.  §

(1) Az OEP te rá pi ás gyógy szer cso por ton ként vizs gál ja
az or vos mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lé si mu ta -
tó ját (or vos át lag), azaz, hogy az adott gyógy szer fel írá sa
al kal má val az or vos mi lyen mér ték ben al kal maz ta az adott 
te rá pi ás gyógy szer cso port ba tar to zó ké szít mé nyek kö zül
a te rá pi ás adag ra szá mí tott ala cso nyabb tá mo ga tá si ér té kû
ké szít mé nye ket.

(2) Amennyi ben az adott havi azo nos te rá pi ás gyógy -
szer cso port ba tar to zó összes köz fi nan szí ro zott gyógy szer
figye lembe véte lével meg ál la pí tott át lag (or vos át lag) az
or szá gos át lag nál ala cso nyabb (el té rés ki sebb, mint nul la),
az or vos gyógy szer ren de lé si gya kor la ta meg ta ka rí tó
gyógy szer ren de lés nek mi nõ sül.

(3) Az OEP havi rend sze res ség gel vizs gál ja az or szá gos
át lag tól  való el té ré se ket (el té rés). Az or vos ál tal fel írt és
a be teg ál tal ki vál tott mennyi ség gel sú lyo zott át la got ti zed
szá za lék pon tos ság gal (BSúly) kell meg ad ni.

(4) A mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés értéke -
lése so rán nem ke rül figye lembevételre az az or vos aki:

a) éves szint en a mel lék let ben meg ha tá ro zott ATC cso -
por tok ba tar to zó, 200 do bozt meg nem ha la dó tár sa da lom -
biz to sí tás ál tal tá mo ga tott gyógy szert rend el,

b) éves szint en a mel lék let ben meg ha tá ro zott ATC cso -
por tok ba tar to zó gyógy sze re ket rend el, me lyek re ki fi ze tett 
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás 200 000 Ft-ot nem ha lad -
ja meg.

(5) A mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés értéke -
lése so rán nem ke rül figye lembevételre az a té tel, ahol:

a) ne ga tív ér té kû mennyi ség gel sú lyo zott át lag sze re pel,
b) a gyógy szer ren de lés tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -

tás igény be vé te le nél kül tör tént,
c) a vé nyen ma giszt rá lis ké szít ményt ren del tek.

(6) Az OEP ha von ta írás ban tá jé koz tat ja a fi nan szí ro -
zott egész ség ügyi szol gál ta tó kon és a nem fi nan szí ro zott
szol gál ta tó kon ke resz tül a gyógy szer ren de lés re jo go sult
or vo so kat a gyógy szer ren de lé si gya kor la tuk ala ku lá sá ról
és a mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lé si rend szer ben 
szá mí tott ér té ke lé sük rõl.

6.  §

(1) Amennyi ben az or szá gos át lag tól  való el té ré sek
( eltérés) or vos ál tal fel írt és a be te gek ál tal ki vál tott

mennyi ség gel sú lyo zott át la ga na gyobb, mint nul la (BSúly 
na gyobb, mint nul la), az OEP a fi nan szí ro zá si szer zõ dés -
ben fog lal tak alap ján az aláb bi táb lá zat ban meg je le ní tett
vissza té rí té si mu ta tó sze rint az or vos ra (szol gál ta tó ra)
1–10% kö zöt ti, vissza té rí té si kö te le zett sé get ír elõ az aláb -
bi ak sze rint:

a) a há zi or vo sok ese té ben a ki uta lás ra ke rü lõ tel je sít -
mény dí jat csök ken ti,

b) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó egész ség ügyi szol -
gál ta tó nál mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban álló
– gyógy szer ren de lés re jo go sult – or vo sok ese té ben az
egész ség ügyi szol gál ta tó tól tör té nik a vissza vo nás. Az
 intézményi fi nan szí ro zás ból  való vissza vo nás a szol gál ta -
tó nál gyógy szer ren de lés re jo go sí tó szer zõ dés sel ren del ke -
zõ or vo sok mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lé si
 mutatójának szám ta ni át la ga alap ján tör té nik az zal, hogy
a meg ta ka rí tó gyógy szer ren de lést foly ta tó [5.  § (2) be kez -
dés] or vo sok Bsú lya nul lá val ke rül figye lembevételre.

BSúly
%-ban

Vissza té rí té si mu ta tó
%-ban

  0–2 0
 2,1–5 1
 5,1–8 2
 8,1–30 5
30,1–40 6
40,1–50 7
50,1–60 8
60,1–70 9

70– 10

(2) Azon or vo sok, il let ve szol gál ta tók ese té ben, akik
Bsú lya rend sze re sen 50% fe let ti sáv ba esik, az OEP té te les 
hely szí ni el len õr zést tart.

A minõségi és hatékony gyógyszerrendelés ellenõrzése

7.  §

(1) Az OEP a vény ada tok fel dol go zá sa so rán, va la mint
el len õr zõ há ló za ta út ján el len õr zi a gyógy szer ren de lés re
vo nat ko zó sza bá lyok ér vé nye sü lé sét.

(2) Amennyi ben az el len õr zés so rán meg ál la pít ja, hogy
a) a fek võ be teg-gyógy in té ze ti ke ze lést köve tõen a

 zárójelentésben a gyógy szer te rá pi ás ja vas la tot nem a ha tó -
anyag és a ha tás erõs ség, il let ve a gyógy szer for ma meg -
jelölésével, ha nem ki zá ró lag egy konk rét gyógy szer meg -
je lö lé sé vel ad ták meg,

b) a já ró be teg-szak el lá tás – ideért ve a gon do zó in té ze ti
el lá tást is – ke re té ben a kü lön jog sza bály sze rin ti „J” jel -
zésû gyógy szer elsõ al ka lom mal tör té nõ ren de lé sé re, il let -
ve „SZ” jel zé sû gyógy szer ren de lé sé re a kü lön jog sza bály
sze rint jo go sí tó szak or vo si szak ké pe sí tés hi á nyá ban ke rült 
sor,
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c) a há zi or vo si el lá tás ke re té ben „J” jel zé sû gyógy szer
ren de lé sé re szak or vo si ja vas lat hi á nyá ban, il let ve hat
 hónapnál ré geb bi szak or vo si ja vas lat alap ján ke rült sor,

d) a gyógy szer ren de lé se so rán az or vos
da) el tért az Ebtv. 19.  § (1) be kez dé se sze rin ti te rá pi ás

el já rá si rend ben ja va solt gyógy szer te rá pi á tól, il let ve a
Gyftv. 45.  §-a (1) be kez dé se sze rin ti szá mí tó gé pes prog -
ram nak az E. Alap szá má ra leg ala cso nyabb anya gi ter het
je len tõ gyógy szer re tett aján lá sá tól, és en nek in do kát az
or vo si do ku men tá ci ó ban nem rög zí tet te,

db) a kü lön jog sza bály sze rin ti he lyet te sít he tõ ség le he -
tõ sé ge it nem egyez tet te a be teg gel, il let ve a be te get nem
tá jé koz tat ta az azo nos ha tó anyag tar tal mú ké szít mé nyek
kö zül a be teg szá má ra leg ala cso nyabb té rí té si díj el le né -
ben hoz zá fér he tõ ké szít mé nyek rõl,

e) a gyógy szer ren de lé sé vel egy ide jû leg nem ke rült
rög zí tés re a be teg do ku men tá ci ó ban – ide ért ve a be teg for -
gal mi ada tok elekt ro ni kus for má ban  való rög zí té sét is –
a biz to sí tott ra vo nat ko zó ada to kon túl a ren de lés kel te,
jog cí me és a ren delt gyógy szer mennyi sé ge, il let ve a
30 na pon túli mennyi ség ren de lé se ese tén an nak in do ka,

f) a ren de lés re az or vos nak nem ab ban a jog vi szo nyá -
ban ke rült sor, mint ame lyet a vé nyen fel tün te tett, il let ve
ha a há zi or vos a be teg vizs gá la tát a be teg for gal mi nap ló
ada tai sze rint iga zol ni nem tud ja, il let ve ha a szak or vos
a be teg vizs gá la tát a be teg for gal mi nap ló ada tai sze rint
a ren de lés idõ pont já ban iga zol ni nem tud ja,

g) a ki emelt és az emelt, in di ká ci ó hoz kö tött tá mo ga -
tás sal tör té nõ ren de lés re jo go sí tó be teg ség hi á nyá ban tör -
tént ren de lés, vagy az or vos e jog cí men tör té nõ ren de lés re
nem jo go sí tó jog vi szo nya ke re té ben ren delt ki emelt vagy
emelt, in di ká ci ó hoz kö tött tá mo ga tá sú gyógy szert,

h) a vé nyek kel te zé si dá tu mát meg elõ zõ 30 na pon
– kró ni kus be te gek ese tén 90 na pon – be lül nem tör tént
 orvos-beteg ta lál ko zás,
a MEP so ron kí vül tá jé koz tat ja a ta pasz talt hi á nyos sá gok -
ról az or vost, il let ve az egész ség ügyi szol gál ta tót, va la mint 
az Ebtv. 36.  §-a sze rint szak fel ügye le ti el len õr zést vé gez.

(3) Amennyi ben a (2) be kez dés sze rin ti el len õr zés so rán 
meg ál la pít ja a jog sza bály sér tés té nyét, a jo go su lat la nul
ren delt tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás össze gét az Ebtv.
37.  § (3) és (8)–(9) be kez dé se sze rint meg té rít te ti.
Amennyi ben a jog sza bály sér tõ gyógy szer ren de lés mér -
téke a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott össze get meg -
ha lad ja, a MEP a tá mo ga tás sal tör té nõ gyógyszerrende -
lésre jo go sí tó szer zõ dést az Ebtv. 37.  § (4) és (5) bekez -
dése alap ján fel füg gesz ti, il let ve fel mond ja.

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy a vissza té rí té si kö te le zett sé get meg ál la pí tó
6.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket az OEP elsõ al ka lom mal
– a 2007. utol só ne gyed évé ben ki ál lí tott és ki vál tott
 vények ese té ben – 2008. ja nu ár 1-jé tõl al kal maz za.

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

Melléklet
a 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelethez

Az országos átlag és az orvos átlag számítása során
figye lembe veendõ ATC csoportok

ATC kód Meg ne ve zés

A02BA H2-re cep tor an ta go nis ták

A02BC Pro ton pum pa in hi bi to rok

A10BB Sul fo na mi dok, car ba mid-szár ma zé kok

B01AB He pa rin cso port

B01AC Throm bo cy ta-agg re ga tio gát lók, ki vé ve he pa rin

C01DA Szer ves nit rá tok

C01EB Egyéb szív gyógy sze rek

C02AC Imi da zo li ne re cep tor ago nis ták

C02CA Al fa-ad re nerg re cep torb loc ko lók

C07AB Sze lek tív be ta-re cep tor bloc ko lók ön ma guk ban

C07AG Al fa- és be ta-ad re nerg re cep torb loc ko lók

C08CA Di hid ro pi ri din-szár ma zé kok

C09AA ACE-in hi bi to rok ön ma guk ban

C09BA ACE-in hi bi to rok és di u re ti cu mok

C09CA An gi o ten sin II an ta go nis ták ön ma guk ban

C09DA An gi o ten sin II an ta go nis ták és di u re ti cu mok

C10AA HMG CoA re duc ta se in hi bi to rok

J01CR Pe ni cil li nek kom bi ná ci ói, be le ért ve a
be ta-lac ta ma se in hi bi to ro kat

J01FA Mac ro li dok

J01MA Flu o ro qu i no lo nok

M01AB Ecet sav-szár ma zé kok és ro kon ve gyü le tek

M01AX Egyéb nem ste ro id gyul la dás gát lók és
rhe u ma-el le nes sze rek

M05BA Bisp hos po na tok

N03AX Egyéb an ti e pi lep ti cu mok

N05AH Di aze pi nek, oxa ze pi nek és thi a ze pi nek

N05AX Egyéb an tip sy cho ti cu mok

N05BA Ben zo di a ze pin szár ma zé kok

N06AB Sze lek tív se ro to nin re up ta ke-gát lók

N06AX Egyéb an ti dep res san sok

N06BX Egyéb psy chos ti mu lan sok

N07CA Szé dü lés el le ni ké szít mé nyek

R03AK Ad re nerg sze rek és obst ruc tiv lég úti
be teg sé gek re ható egyéb sze rek

R03BB An ti cho li ner gek

R06AE Pi pe ra zi ne szár ma zé kok

R06AX Egyéb sys te mas an ti his ta mi nok
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter,
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

valamint az önkormányzati
és területfejlesztési miniszter

7/2007. (II. 13.) EüM–KvVM–ÖTM
együttes rendelete

a veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények
tulajdonságainak vizsgálati módszereirõl

és a vizsgálatok eredményeinek értékelésérõl  szóló
54/2003. (IX. 1.) ESZCSM–KvVM–BM együttes

rendelet módosításáról

A ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény
34.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A ve szé lyes anya gok és a ve szé lyes ké szít mé nyek tu laj -
don sá ga i nak vizs gá la ti mód sze re i rõl és a vizs gá la tok
 eredményeinek ér té ke lé sé rõl  szóló 54/2003. (IX. 1.)
ESZCSM–KvVM–BM együt tes ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár -
tási, for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi ellen -
õrzésérõl  szóló kü lön jog sza bály kö ve tel mé nye i nek való
meg fe le lés ér de ké ben az e ren de let mel lék le te sze rin ti
mód sze re ket koz me ti kai ter mé kek, il let ve azok össze te või
(össze te võ-kom bi ná ci ói) te kin te té ben is al kal maz ni kell,
amennyi ben azok ál lat kí sér le tek ki vál tá sá ra al kal mas
 alternatív mód szer nek mi nõ sül nek.”

2.  §

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

Dr. Mol nár La jos s. k., Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter kör nye zet vé del mi és víz ügyi

mi nisz ter

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Az egészségügyi miniszter
8/2007. (II. 13.) EüM

rendelete

az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgezõ
termékek felhasználását igénylõ szakmai

tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló
elismerésérõl, és az egészségügyi gázmesteri

tevékenységrõl, valamint az egészségügyi gázmester
szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról  szóló
19/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról  szóló

17/2005. (V. 19.) EüM rendelet módosításáról

A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl
 szóló 2001. évi C. tör vény 67.  §-ának (6) be kez dé sé ben,
va la mint az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 
247.  §-a (2) be kez dé se d) pont já nak da) al pont já ban ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár -
va – a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let elõ írásait kell al kal maz ni az egész ség ügyi 
mi nisz ter ál tal sza bá lyo zott szak mai te vé keny sé gek kö ré -
ben 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 (a továb biak ban: El is me ré si tv.) 
53/A.  §-a sze rin ti, mér ge zõ ter mék, anyag, il let ve ir tó szer
(a továb biak ban együtt: mér ge zõ ter mék) fel hasz ná lá sát is
ma gá ban fog la ló – kü lö nö sen az egész ség ügyi és a kész let -
kár te võk el le ni vé de ke zés re, a fertõtlenítés-sterilizá lásra
irá nyu ló – szak mai te vé keny sé gek (a to váb bi ak ban: szak -
mai te vé keny ség) szak mai gya kor la ton ala pu ló el is me ré se
so rán.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szak mai te vé keny ség szak -
mai gya kor la ton ala pu ló el is me ré sét, il let ve az ilyen te vé -
keny ség te kin te té ben a szak mai gya kor lat ról, to váb bá a
 tevékenység vég zé sé re való jo go sult ság ról  szóló iga zo lás
ki ál lí tá sát az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Közigaz -
gatási Hi va tal (a továb biak ban: EKH) vég zi.

2.  §

Az El is me ré si tv. 53/A.  §-ának al kal ma zá sá ban sza bá -
lyo zott szak mai te vé keny ség nek mi nõ sül az Or szá gos
Kép zé si Jegy zék rõl  szóló 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let
alap ján meg sze rez he tõ

a) egész ség ügyi kár te võ ir tó szak mun kás (OKJ-szám:
31500204),

b) egész ség õr, fer tõt le ní tõ (OKJ-szám: 33500202),
 illetve az 1995. évi OKJ sze rint en nek meg fe le lõ egész -
ségõr, fer tõt le ní tõ (OKJ-szám: 60 2 3249 14 9 0 03),
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c) egész ség ügyi gáz mes ter (kár te võ ir tó) (OKJ-szám:
51500201), il let ve az 1995. évi OKJ sze rint en nek meg -
felelõ egész ség ügyi gáz mes ter (rág csá ló és fé reg ir tó)
(OKJ-szám: 60 5 5353 14 9 0 04)
szak ké pe sí té sek kel vé gez he tõ, az 1. szá mú mel lék let sze -
rin ti szak mai te vé keny ség.

3.  §

(1) Az El is me ré si tv. 53/A.  §-a sze rin ti fel té te lek tel je -
sü lé se ese tén az EKH – ké re lem re – az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség va la mely tag ál la má ban mér ge zõ ter mék felhasz -
nálását igény lõ, jog sze rû en foly ta tott szak mai te vé keny sé -
get el is me ri. Az el is me rés a Ma gyar or szá gon kü lön jog -
sza bály sze rint a 2.  § sze rin ti szak ké pe sí tés sel vé gez he tõ
va la mennyi te vé keny ség, il let ve – az el is me rés tar tal má tól
füg gõ en – ki zá ró lag egyes rész te vé keny sé gek vég zé sé re
jo go sít.

(2) Ha kü lön jog sza bály mér ge zõ ter mék fel hasz ná lá sát
igény lõ, sza bá lyo zott szak mai te vé keny ség vég zé sé re
szak ké pe sí tés (bi zo nyít vány) meg szer zé se alap ján jo go -
sul tak szá má ra to vább kép zé si kö te le zett sé get ír elõ, e to -
vább kép zé si kö te le zett ség nek a szak mai gya kor lat (1) be -
kez dés sze rin ti el is me ré se alap ján te vé keny ség vég zés re
jo go sul tak is kö te le sek ele get ten ni.

4.  §

(1) Az EKH ré szé re a 2. szá mú mel lék let sze rin ti for ma -
nyom tat vá nyon be nyúj tott, a szak mai gya kor la ton ala pu ló
el is me rés irán ti ké re lem hez az aláb bi do ku men tu mo kat
kell csa tol ni:

a) a ké rel me zõ sze mély azo nos sá gát iga zo ló ok irat
– 3 hó nap nál nem ré geb bi – hi te les má so la tát;

b) az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség va la mely tagálla -
mában arra ki je lölt ha tó ság, il let ve szerv – 2 év nél nem
 régebbi – iga zo lá sát vagy an nak hi te les má so la tát ar ról,
hogy az adott ál lam ban a ké rel me zõ mér ge zõ ter mék fel -
hasz ná lá sát igény lõ szak mai te vé keny sé get jog sze rû en
vég zett az iga zo lás ban fel tün te tett idõ tar tam ban, to váb bá
az iga zo lás ma gyar nyel vû hi te les for dí tá sát;

c) az El is me ré si tv. 64.  §-a sze rin ti el já rá si díj, va la mint 
– a ké rel me zõ ál tal elõ le ge zett – egyéb el já rá si költ ség
meg fi ze té sé rõl  szóló iga zo lást.

Az a)–c) pont ban fog lal ta kon túl me nõ en a ké rel me zõ
mind azon ira to kat csa tol hat ja ké rel mé hez, ame lyek meg -
íté lé se sze rint a ha tá ro zat ki adá sá hoz szük sé ges to váb bi
 tényeket, ada to kat iga zol nak.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti te vé keny ség vég -
zé si iga zo lás má so la tát az azt ki ál lí tó ha tó ság, il let ve szerv
is hi te le sít he ti.

(3) Amennyi ben a szak mai gya kor lat alap ján el is mer tet -
ni kí vánt te vé keny ség kü lön jog sza bály1 sze rin ti, na gyon

mér ge zõ ter mé kek fel hasz ná lá sát is igény li, az (1) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti iga zo lás nak tar tal maz nia kell a ké rel -
me zõ ál tal a más tag ál lam ban ko ráb ban vég zett szak mai
te vé keny sé gek meg ne ve zé sét, és az azok so rán jog sze rû en 
fel hasz nált mér ge zõ ter mé kek kö rét.

5.  §

(1) Amennyi ben a ké rel me zõ ál tal be nyúj tott, a 4.  § sze -
rin ti ok ira tok, il let ve iga zo lá sok va ló di sá ga, hi te les sé ge
te kin te té ben két ség me rül fel, az EKH meg ke re si az ok irat, 
iga zo lás ki ál lí tá sá ra jo go sult ha tó sá got vagy in téz ményt,
amely rõl a ké rel me zõt egy ide jû leg ér te sí ti.

(2) Az El is me ré si tv. 9.  §-a sze rin ti el já rá si ha tár idõ be
az (1) be kez dés sze rin ti idõ tar tam – leg fel jebb azon ban
 három hó nap – nem szá mít be.

(3) Amennyi ben a meg ke re sett ha tó ság, il let ve in téz -
mény a meg ke re sés nek há rom hó na pon be lül nem tesz ele -
get, az EKH a ren del ke zés re álló ira tok alap ján dönt.

6.  §

(1) Az EKH a szak mai gya kor la ton ala pu ló el is me ré si
el já rás so rán az el is mer he tõ ség, il let ve an nak fel té te lei
kér dé sé ben – szük ség sze rint – szak ér tõ igény be vé te lé vel
ha tá roz. A szak ér tõ ki ren de lé sé rõl  szóló vég zé sé ben az
EKH meg je lö li az el is me rés fel té te le i vel össze füg gõ
konk rét szak kér dést, va la mint a szak vé le mény el ké szí té -
sé re ha tár idõt tûz, és – amennyi ben a szak vé le mény el ké -
szí té se hosszabb idõt vesz igény be – az el já rást a szak vé le -
mény meg ér ke zé sé ig fel füg gesz ti.

(2) Az EKH az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti szak -
ér tõ ként

a) az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va talt,
b) az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal ki adott Or szá gos

Szak mai Szak ér tõi Jegy zé ken sze rep lõ szak ér tõt,
c) a 2.  § sze rin ti szak ké pe sí tés te kin te té ben kép zés re

jo go sult, fel nõtt kép zés re akk re di tált ok ta tá si in téz ményt,
d) a mér ge zõ ter mé kek kel Ma gyar or szá gon a 2.  § sze -

rin ti szak ké pe sí tés alap ján szak mai te vé keny sé get vég zõk
szak mai szer ve ze tét
ren del he ti ki.

(3) A szak ér tõ – az El is me ré si tv. sze rin ti fel té te lek
fenn ál lá sa te kin te té ben, az (1) be kez dés sze rin ti ki ren de lés 
ke re tei kö zött – meg vizs gál ja a szak mai te vé keny ség gel,
a te vé keny ség vég zé sé nek ide jé vel, a be töl tött mun ka kör -
rel, va la mint a szak mai te vé keny ség hez fel hasz nált mér -
gezõ ter mé kek kel össze füg gõ kö rül mé nye ket, to váb bá
a szak mai gya kor lat tal össze füg gõ min den egyéb is mert,
az el is me rés szem pont já ból lé nye ges kö rül ményt.

1 A mér ge zõ ter mé kek fel hasz ná lá sát igény lõ szak mai te vé keny sé gek
szak mai gya kor la ton ala pu ló el is me ré se szem pont já ból na gyon mér ge zõ nek
mi nõ sü lõ ter mé kek rõl, il let ve ir tó sze rek rõl  szóló EüM–FVM–KvVM együt -
tes ren de let.
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(4) Az EKH a szak ér tõ ré szé re a szak vé le mény el ké szí -
té sé ért – szak vé le mé nyen ként – az an nak meg ren de lé se -
kor irány adó köz tiszt vi se lõi il let mény alap 15%-ának meg -
fe le lõ össze gû szak ér tõi dí jat fi zet.

7.  §

(1) Az EKH a te vé keny ség szak mai gya kor la ton ala pu ló 
el is me ré sé re irá nyu ló ké re lem rõl ha tá ro zat tal dönt.

(2) Az EKH az el is me rés tár gyá ban ho zott ha tá ro za tot
öt pél dány ban, ma gyar nyel ven ál lít ja ki, és egy-egy pél dá -
nyát meg kül di

a) az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal nak;
b) a 6.  § (1) be kez dé se sze rint ki ren delt szak ér tõ nek;
c) az adott szak ma te kin te té ben az or szá gos mû kö dé si

nyil ván tar tást ve ze tõ szerv nek.

(3) Az EKH ké re lem re az el is me rés tár gyá ban ho zott
ha tá ro za tot – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta -
tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
(a továb biak ban: Ket.) 10.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal -
ta kon túl – bár mely ügy fél szá má ra az ál ta la kért nyel ven is 
ki ál lít hat ja; eb ben az eset ben a for dí tás díja a ké rel me zõt
ter he li.

(4) A szak mai gya kor la ton ala pu ló el is me rés re irá nyu ló
el já rá sért a ké rel me zõ – az El is me ré si tv. 64.  §-ában fog -
lal tak nak meg fe le lõ össze gû – el já rá si dí jat kö te les fi zet ni,
ame lyet az EKH 10032000-00285788 szá mú szám lá já ra
kell meg fi zet ni.

8.  §

(1) Az EKH meg ke re si a kül föl di szak mai te vé keny ség
vég zé si he lye sze rin ti tag ál lam ille té kes ha tó sá gát an nak
meg ál la pí tá sa ér de ké ben, hogy az érin tett sze mély nem áll
a te vé keny ség vég zé sé vel össze füg gés ben bûn cse lek mény 
el kö ve té se  miatt jog erõ sen ki sza bott bün te tés ha tá lya alatt, 
amennyi ben az el is me ré si el já rás so rán, il let ve azt köve -
tõen az EKH tu do má sá ra jut ilyen bün te tés(ek) fenn áll ta,
ha az ezt va ló szí nû sí tõ in for má ció az elõ ze tes irat be szer -
zés kor még nem állt ren del ke zés re.

(2) Az El is me ré si tv. 9.  §-a sze rin ti el in té zé si ha tár idõ be 
az (1) be kez dés sze rin ti meg ke re sés idõ tar ta ma nem szá -
mít be. Amennyi ben a meg ke re sett, a kül dõ vagy szár ma -
zá si ál lam ille té kes ha tó sá ga há rom hó na pon be lül nem
 tájékoztatja az EKH-t a meg ke re sé sé ben fog lal tak ról, az
EKH az el já rást foly tat ja.

(3) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
kül föl di ok le ve lek és bi zo nyít vá nyok el is me ré sé rõl  szóló
2001. évi C. tör vény, il let ve a Ket. ren del ke zé sei az irány -
adók.

9.  §

(1) Az EKH az El is me ré si tv. XI. fe je ze te sze rint mér ge -
zõ ter mé kek ke res ke del mé re, for gal ma zá sá ra vagy fel -
hasz ná lá sá ra vo nat ko zó szak mai gya kor lat ról vagy jo go -
sult ság ról  szóló iga zo lást ál lít ki a ké rel me zõ Magyar -
országon foly ta tott szak mai te vé keny sé gé rõl, il let ve ar ról,
hogy a ké rel me zõ nem áll bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt 
jog erõ sen ki sza bott, mér ge zõ ter mé kek fel hasz ná lá sát
igény lõ szak mai te vé keny ség vég zé sét ki zá ró vagy kor lá -
to zó bün te tés, in téz ke dés ha tá lya alatt.

(2) Az EKH az (1) be kez dés sze rin ti ha tó sá gi bi zo nyít -
ványt – szük ség sze rint – a 6. § (2) be kez dé se sze rin ti szak -
ér tõ vé le mé nyé nek figye lembe véte lével ál lít ja ki, a szak -
ér tõ te kin te té ben az el já rás ra a 6.  § ren del ke zé se it meg fe -
le lõ en al kal maz ni kell.

(3) Az EKH az (1) be kez dés alap ján a ha tó sá gi bi zo nyít -
ványt a 3. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon
be nyúj tott ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül
 állítja ki.

(4) Az EKH a fel adat kör ében iga zol ja az ál ta la is mert és 
kü lön jog sza bály sze rint ki ad ha tó ada tok alap ján mind -
azon té nye ket, ame lye ket a szak mai te vé keny sé gét kül föl -
dön el is mer tet ni kí vá nó sze mély ma gyar or szá gi te vé keny -
sé gé vel össze füg gés ben az ügy fél ké rel mé ben vagy az
 eljáró kül föl di ha tó ság a meg ke re sé sé ben kér.

(5) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rint iga zolt szak mai 
te vé keny ség kü lön jog sza bály sze rin ti, na gyon mér ge zõ
ter mék fel hasz ná lá sát is igény li, az (1) be kez dés sze rin ti
iga zo lás ban a te vé keny ség gel együtt meg kell ne vez ni azt
a ter mé ket, il let ve azo kat a ter mé ke ket, ame lyek hasz ná la -
tá ra a ké rel me zõ Ma gyar or szá gon jo go sult.

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

(2) Ez a ren de let a to xi kus ter mé kek kel kap cso la tos te -
vé keny sé gek re, ke res ke de lem re és for gal ma zás ra vo nat -
ko zó át me ne ti in téz ke dé sek re, és az ilyen ter mé kek hi va -
tás sze rû hasz ná la tá val, be le ért ve a köz ve tí tõk tevékeny -
ségeit is, kap cso la tos te vé keny sé gek re vo nat ko zó rész le -
tes ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1974. jú ni us 4-i
74/556/EGK ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol -
gálja.

11.  §

(1) Az egész ség ügyi gáz mes te ri te vé keny ség rõl, va la -
mint az egész ség ügyi gáz mes ter szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 19/1997. (VII. 4.) NM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2005. (V. 19.) EüM ren de let
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(a továbbiak ban: R.) 1.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) E ren de let alap ján – az (5) be kez dés ben fog lalt
 kivétellel – egész ség ügyi gáz mes te ri te vé keny sé get csak
az foly tat hat, aki az egész ség ügyi gáz mes ter szak mai
és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 19/1997.
(VII. 4.) NM ren de let ben (a továb biak ban: NM Ren de let)
meg ha tá ro zott egész ség ügyi gáz mes ter (kár te võ ir tó) szak -
ké pe sí tés sel ren del ke zik, és az NM Ren de let 2. §-ának
(1) be kez dé sé ben elõ írt to vább kép zé si kö te le zett sé gé nek
ele get tett.

(3) Az egész ség ügyi gáz mes ter (kár te võ ir tó) szak ké pe -
sí tés meg szer zé sé rõl a szak kép zõ in téz mény, to váb bá az
e ren de let ha tá lya alá tar to zó te vé keny ség szak mai gya kor -
la ton ala pu ló el is me ré sé rõl az Egész ség ügyi és En ge dé -
lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal ér te sí ti az Ál la mi Nép -
egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat (a továb biak ban:
ÁNTSZ) Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze tét
(a továb biak ban: In té zet).”

(2) Az R. 1.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A (2) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en egész ség -

ügyi gáz mes te ri te vé keny sé get, il let ve rész te vé keny sé get
vé gez het a ha tá ro zat ban fog lal tak sze rint az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség ál lam pol gá ra, ha szak mai gya kor la tát az
Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal
mér ge zõ ter mé kek fel hasz ná lá sát igény lõ szak mai te vé -
keny ség ként el is mer te.”

12.  §

Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg az R. 5.  §-a ere de ti szö ve gé nek szá mo zá sa
(1) be kez dés re mó do sul:

„Ez a ren de let a to xi kus ter mé kek kel kap cso la tos te vé -
keny sé gek re, ke res ke de lem re és for gal ma zás ra vo nat ko zó
át me ne ti in téz ke dé sek re, és az ilyen ter mé kek hi va tás sze rû 
hasz ná la tá val, be le ért ve a köz ve tí tõk te vé keny sé ge it is,
kap cso la tos te vé keny sé gek re vo nat ko zó rész le tes ren del -
ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1974. jú ni us 4-i
74/556/EGK ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol -
gálja.”

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 8/2007. (II. 13.) EüM rendelethez

Szabályozott szakmai tevékenységek

1. Egész ség ügyi gáz mes te ri szak ké pe sí tés sel végez -
hetõ te vé keny sé gek:

a) a bi o cid ter mé kek elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba ho -
za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–
FVM–KvVM együt tes ren de let (a továb biak ban: bi o cid
ren de let) 8. szá mú mel lék le té nek 2. pont já ban meg ha tá ro -
zott I. for gal ma zá si ka te gó ri á ba tar to zó ir tó sze rek nek

aa) a fer tõ zõ be teg sé gek és a jár vá nyok meg elõ zé se ér -
de ké ben szük sé ges jár vány ügyi in téz ke dé sek rõl  szóló
18/1998. (VI. 3.) NM ren de let 36.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben fel so rolt kár te võk ir tá sá ra tör té nõ fel hasz ná lá sa, ide -
ért ve a tár sas vál lal ko zás ke re té ben vég zett egész ség ügyi
kár te võ ir tó te vé keny ség szak mai irá nyí tá sát is,

ab) kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti
be szer zé se, szál lí tá sa és tá ro lá sa;

b) la kott te rü le tet érin tõ szer ve zett egész ség ügyi kár te -
võ ir tás szak mai irá nyí tá sa;

c) a nö vény vé del mi te vé keny ség rõl  szóló 5/2001.
(I. 16.) FVM ren de let

ca) 16.  §-ának (5) be kez dé se sze rint nö vény vé dõ sze -
rek be szer zé se és kü lön jog sza bály sze rin ti fel hasz ná lá sa,

cb) 30.  §-ának (2) be kez dé se alap ján nö vény vé dõ szer -
rel tör té nõ gá zo sí tás vég re haj tá sa;

d) eti lén-oxid gáz fel hasz ná lá sa (a gáz pat ro nos asz ta li
ste ri li zá to rok üze mel te té sé nek ki vé te lé vel).

2. A II. for gal ma zá si ka te gó ri á ba tar to zó ir tó sze rek vá -
sár lá sa, for gal ma zá sa, fel hasz ná lá sa a bi o cid ter mé kek
elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba ho za ta lá nak fel té te le i rõl
 szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együt tes
ren de let sze rint.

3. Ál la ti kár te võk, rág csá lók és ro va rok ir tá sa élel mi -
szer-elõ ál lí tó és -for gal ma zó he lye ken az élel mi sze rek elõ -
ál lí tá sá nak és for gal ma zá sá nak élel mi szer-hi gi é ni ai fel té -
te le i rõl  szóló 90/2003. (VII. 30.) FVM–ESZCSM együt tes 
ren de let sze rint.
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2. számú melléklet a 8/2007. (II. 13.) EüM rendelethez

KÉRELEM

Ké rem, hogy mér ge zõ ter mé kek fel hasz ná lá sát igény lõ szak mai gya kor la tom ezen ké re lem ben, va la mint a mel lé kelt
ok ira tok ban és iga zo lá sok ban fog lal tak alap ján el is me rés re ke rül jön.

Csa lá di név

Utó név

Szü le té si név

Nem

Ál lam pol gár ság

Szü le té si hely

Szü le té si idõ

Any ja szü le té si neve

Sze mé lyi iga zol vány vagy út le vél szá ma

La kó hely

Tar tóz ko dá si hely

Le ve le zé si cím

Mun ka he lyi vagy ott ho ni te le fon szám

Mo bil te le fon-szám

E-ma il cím

Mun kál ta tó neve (amennyi ben ön fog lal koz ta tó,
ezt kér jük fel tün tet ni)

Mun kál ta tó címe, vagy az ön fog lal koz ta tó ké rel me zõ
szék he lye

Je len le gi mun ka he lyi be osz tá sa

Mun kál ta tó/mun kál ta tó szerv ve ze tõ jé nek neve,
be osz tá sa és el ér he tõ sé ge

Az el is mer tet ni kí vánt szak mai te vé keny ség
1. meg ne ve zé se
a) ere de ti nyel ven
b) ma gya rul

2. vég zé sé nek he lye (in téz mény, mun kál ta tó meg ne ve zé -
se, címe)

3. idõ tar ta ma (év)

1. .............................................................................
a) .............................................................................
b) .............................................................................

2. ............................................................................

3. .............................................................................

Nyelv is me ret 1. .............................................................................
2. .............................................................................
3. ............................................................................
4. .............................................................................

Elõ zõ mun ka he lye(i) az el múlt 6 év so rán 1. .............................................................................
2. .............................................................................
3. .............................................................................
4. .............................................................................

Elõ zõ tar tóz ko dá si he lye(i) (or szá gok)
az el múlt 6 év so rán

1. .............................................................................
2. .............................................................................
3. .............................................................................
4. .............................................................................
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A ké re lem hez csa tolt ok ira tok fel so ro lá sa  1. .............................................................................
 2. .............................................................................
 3. .............................................................................
 4. .............................................................................
 5. .............................................................................
 6. .............................................................................
 7. .............................................................................
 8. .............................................................................
 9. .............................................................................
10. .............................................................................

Egyéb meg jegy zés (pl. to vább kép zé sek) ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Az el já rás so rán ke let ke zett ok ira to kat az aláb bi mó don kí vá nom át ven ni:
a) sze mé lye sen
b) pos tai úton
c) meg ha tal ma zott út ján

Ki je len tem, hogy a ké re lem ben fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

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

................................................
alá írás

3. számú melléklet a 8/2007. (II. 13.) EüM rendelethez

KÉRELEM

Alul írott ............................................................................................................................... (név) ké rem, hogy mér -
ge zõ ter mé kek, anya gok, ir tó sze rek fel hasz ná lá sát igény lõ, il let ve kár te võ ir tás ra irá nyu ló szak mai gya kor la tom
.............................-i (or szág neve) el is mer te té se cél já ból ré szem re a kö vet ke zõ ha tó sá gi bi zo nyít vá nyo kat ki ál lí ta ni
 szíveskedjék. (Kér jük, hogy X-szel je löl je a kért ha tó sá gi bi zo nyít vá nyo kat!)

 Szer zett jo got ta nú sí tó ha tó sá gi bi zo nyít vány
 Jó hír ne vet ta nú sí tó ha tó sá gi bi zo nyít vány
 Te vé keny ség vég zé si jo go sult sá got ta nú sí tó ha tó sá gi bi zo nyít vány
 Egyéb:

Ké rel me zõ sze mé lyes ada tai (Kér jük nyom ta tott nagy be tûk kel ki töl te ni!):
Név: ...................................................................................................................................................................................
Szü le té si név: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: .......................................................................................................................................................................
Szü le té si hely, idõ: ............................................................................................................................................................
Lak cím: .............................................................................................................................................................................
Le ve le zé si cím (amennyi ben el tér): ..................................................................................................................................
Te le fon: .............................................................................................................................................................................
E-ma il: ...............................................................................................................................................................................
Mû kö dé si nyil ván tar tá si szám: ..........................................................................................................................................

Ké rel mem hez az aláb bi do ku men tu mo kat csa to lom (Kér jük X-szel je löl ni!):
 Út le vél/sze mé lyi iga zol vány má so la ta
 Bi zo nyít vány/ok le vél má so la ta
 Bi zo nyít vány/ok le vél hi te les má so la ta
 El já rá si díj meg fi ze té sét iga zo ló csekk szel vény/át uta lá si bi zony lat
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 Ere de ti, 3 hó nap nál nem ré geb bi mun kál ta tói iga zo lás
 Ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány
 Egyéb:

A ha tó sá gi bi zo nyít vá nyo kat a kö vet ke zõ mó don sze ret ném meg kap ni (Kér jük X-szel je löl ni!):
 Sze mé lye sen
 Pos tai úton
 Meg ha tal ma zott ve szi át he lyet tem (meg ha tal ma zás kü lön csa to lan dó)

Egyéb ké rés, meg jegy zés: ............................................................................................................

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

................................................
ké rel me zõ alá írá sa
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A honvédelmi miniszter
4/2007. (II. 13.) HM

rendelete

a honvédségi közúti jármûvek üzemben tartásáról
 szóló 7/1991. (X. 16.) HM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
2.  §-ának (4) be kez dé sé ben, va la mint 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 26.  §-ának (9) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a köz le ke dé sért fe -
le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a hon véd sé gi köz úti jár -
mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 7/1991. (X. 16.) HM ren -
de le tet (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint
 módosítom:

1.  §

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

„(2) E ren de let ha tá lya – a 13/A.  §-ban meg ha tá ro zott el -
té ré sek kel – ki ter jed a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok ra is.”

2.  §

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

„(2) A hon véd sé gi jár mû ren del te té sé nek és igénybe -
vételi jel le gé nek meg vál toz ta tá sát – in do kolt eset ben –
az MH lo gisz ti kai te vé keny sé gért fe le lõs szerv gép jár mû-
tech ni kai ügyek ben ille té kes szer ve ze té nek ve ze tõ je
(a továbbiak ban: ille té kes szol gá lat fõ nök) engedélyez -
heti.”

3.  §

Az R. 7.  §-ának (6)–(7) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(6) A la kás és a mun ka hely kö zöt ti uta zás sal kap cso la -
tos sze mély gép ko csi-hasz ná la tot a hon vé del mért fe le lõs
mi nisz ter en ge dé lye zi.

(7) A kor lá to zott sze mé lyes sze mély gép ko csi-hasz ná la -
tot a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter en ge dé lye zi.”

4.  §

Az R. 12.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„12.  § A hon véd sé gi jár mû vek üzem ben tar tá sá val, nyil -
ván tar tá sá val, me net ok má nya i val, hasz ná la tá val, el len õr -
zé sé vel, a költ ség té rí tés el szá mo lá sá val, to váb bá a be kö -
vet ke zett bal ese tek hely szí ne lé sé vel, ki vizs gá lá sá val és
 jelentésével kap cso la tos rész le tes elõ írásokat az ille té kes
szak ál lam tit kár és a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke együt te -
sen ha tá roz za meg.”

5.  §

Az R. 13/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„13/A.  § (1) E ren de le tet a ka to nai nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok ál tal üze mel te tett (igény be vett) köz úti gép jár -
mû vek re a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal maz ni:

a) a 2.  §-ban, a 7.  § (1), (2), (3) és (4) be kez dé se i ben
meg ha tá ro zott en ge dé lye zé si ha tás kö rö ket az érin tett
 katonai nem zet biz ton sá gi szol gá la ti fõ igaz ga tó ja, a
 fõigazgatók vo nat ko zá sá ban pe dig a hon véd ele mért fe le lõs 
mi nisz ter gya ko rol ja,



b) a 8.  § (5) be kez dé se sze rin ti – a mun kál ta tót ter he lõ – 
adó fi ze té si kö te le zett ség a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol -
gá la tot ter he li,

c) a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál tal üze mel -
te tett (igény be vett) köz úti gép jár mû vek szol gá la ti cél ból
tör té nõ or szág ha tá ron túli hasz ná la ta en ge dé lye zé sé nél
– a 9.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak tól el té rõ en –
 elsõdlegesen a nem zet biz ton sá gi ér dek az irány adó,

d) a 7.  § (7) be kez dés sze rin ti kor lá to zott sze mé lyes
sze mély gép ko csi-hasz ná lat nem en ge dé lye zett – ide nem
ért ve a fõ igaz ga tó kat és he lyet te se i ket – a ka to nai nem zet -
biz ton sá gi szol gá la tok ál lo má nya, va la mint az ál ta luk üze -
mel te tett köz úti gép jár mû vek vo nat ko zá sá ban.”

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg a hon véd sé gi köz úti jár mû vek üzem -
ben tar tá sá ról  szóló 7/1991. (X. 16.) HM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 2/2004. (I. 28.) HM ren de let 5.  §-a és 6.  §-a
ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
5/2007. (II. 13.) HM

rendelete

a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati
gépjármûvei forgalomba helyezése elõtti és idõszakos

mûszaki vizsgálatával, környezetvédelmi
felülvizsgálatával, valamint a gépjármûvek hatósági

engedéllyel és jelzéssel történõ ellátásával kapcsolatos
külön szabályokról  szóló 5/1998. (III. 6.) HM rendelet

módosításáról

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 11.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján, a köz úti köz le ke dés rõl  szóló
1988. évi I. tör vény 2.  §-ának (4) be kez dé sé re, to váb bá
a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 1.  §-ának (3) be kez dé -
sé re, a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek, for ga -
lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let 1.  §-ának (3) be kez dé sé re,
a gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és el len -
õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM
együt tes ren de let 1.  §-ának (2) be kez dé sé re, va la mint
a köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz úti köz -
le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról  szóló

35/2000. (XI. 30.) BM ren de let re fi gye lem mel – a gaz da -
sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel, az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter rel, va la mint a pénz ügy mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok szol gá la ti gép -
jár mû vei for ga lom ba he lye zé se elõt ti és idõ sza kos mû -
szaki vizs gá la tá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val,
va la mint a gép jár mû vek ha tó sá gi en ge déllyel és jel zés sel
tör té nõ el lá tá sá val kap cso la tos kü lön sza bá lyok ról  szóló
5/1998. (III. 6.) HM ren de let (a továb biak ban: R.)
5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) A szol gá la ti gép jár mû nek ren del kez ni kell a Nem -
ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la ál tal ki adott
tí pus bi zo nyít vánnyal, ál ta lá nos vagy so ro zat for ga lom ba
he lye zé si en ge déllyel, il let ve a Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság re gi o ná lis igaz ga tó sá ga ál tal ki adott egye di for -
galomba he lye zé si össze épí té si vagy át ala kí tá si en ge -
déllyel.”

2.  §

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

„(2) A KFH a kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ton meg -
fe lelt gép jár mû vek szá má ra a gép ko csik kör nye zet vé del mi 
fe lül vizs gá la tá ról és el len õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (VI. 29.)
GKM–BM–KvVM együt tes ren de let 8. szá mú mel lék le té -
ben elõ írt tar ta lom mal iga zo ló la pot ál lít ki, azt ér vé nye sí ti, 
ille tõ leg ér vé nyes sé gét kor lá toz za.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg az R. 2.  §-ában „a gép ko csik kör nye -
zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és el len õr zé sé rõl  szóló
18/1991. (XII. 18.) KHVM ren de let” szö veg rész he lyé be
„a gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és el len -
õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM
együt tes ren de let” szö veg rész, 8.  §-ában „a 11/1996.
(V. 10.) BM ren de let” szö veg rész he lyé be „a meg kü lön -
böz te tõ és fi gyel mez te tõ jel zést adó ké szü lé kek fel sze re lé -
sé nek és hasz ná la tá nak sza bá lya i ról  szóló 33/2000.
(XI. 29.) BM ren de let” szö veg rész lép.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Az oktatási és kulturális miniszter
5/2007. (II. 13.) OKM

rendelete

a helyi önkormányzatok részére a hivatásos
önkormányzati zenekarok és énekkarok mûködésére

adható támogatások igénybevételének rendjérõl

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény 5. szá mú mel lék le te 8. pont -
jában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
delem el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a hi va tá sos ön kor mány za ti ze ne -
kart és ének kart fenn tar tó vagy hi va tá sos ön kor mány za ti
ze ne kart és ének kart tá mo ga tó he lyi ön kor mány za tok ra
ter jed ki.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban hi va tá sos ön kor mány za ti 
ze ne kar és ének kar (a továb biak ban együtt: együt tes) a
 helyi ön kor mány zat ál tal lét re ho zott és fenn tar tott költ ség -
ve té si szerv ként mû kö dõ együt tes, to váb bá a he lyi ön kor -
mány zat ál tal ala pí tott és ki zá ró la gos tu laj do ná ban lévõ, és 
a he lyi ön kor mány zat tal köz hasz nú meg ál la po dást kö tött
köz hasz nú tár sa sá gi for má ban mû kö dõ szer ve zet, va la -
mint az olyan ön ál ló jogi sze mé lyi sé gû hi va tá sos együt tes, 
amellyel vagy amely nek fenn tar tó já val an nak mûködte -
tésére a he lyi ön kor mány zat 2006. szep tem ber 1-je elõtt
meg kö tött, hosszú távú – leg alább 5 éves – közszolgálta -
tási szer zõ dés sel ren del ke zik.

2.  §

Az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott együt te sek
 közül az ré sze sül het a tá mo ga tás ból

a) amely nek alap te vé keny sé ge ko moly ze nei mû vek
elõ adá sa,

b) amely több sé gé ben fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett -
ség gel ren del ke zõ tag ja it a fenn tar tó ál tal vagy a köz hasz -
nú meg ál la po dás ban, il let ve a köz szol gál ta tá si szer zõ dés -
ben meg ál la pí tott – az alap te vé keny ség el lá tá sá hoz szük -
sé ges, a szak mai nor mák nak meg fe le lõ lét szám ban – tar -
tós, leg alább 1 éves mun ka vi szony ban vagy mun ka vég -
zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban fog lal koz tat ja, és

c) amely az alap te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges,
meg fe le lõ tár gyi fel té te lek kel, va la mint ön ál ló mû vé sze ti
és ad mi niszt ra tív ve ze tés sel ren del ke zik.

3.  §

A köz pon ti költ ség ve tés ál tal az együt te sek mû kö dé si
ki adá sa i ra a 2007. évre elõ irány zott 1010 mil lió Ft-ot

az érin tett he lyi ön kor mány za tok olyan cé lok meg va ló sí tá -
sá hoz igé nyel he tik, ame lyek elõ se gí tik a hi va tá sos együt -
te sek mû vé szi szín vo na lá nak eme lé sét és ja vít ják azok
 tevékenységének fel té te le it.

4.  §

(1) A 3.  §-ban meg ha tá ro zott összeg bõl a he lyi ön kor -
mány za tok igény be je len tés alap ján ré sze sül het nek tá mo -
ga tás ban.

(2) A tá mo ga tás mér té két a he lyi ön kor mány za tok ál tal
szol gál ta tott ada tok, va la mint az együt tes nek a köz pon ti
költ ség ve tés bõl jut ta tott egyéb be vé te le figye lembe véte -
lével az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um (a továb biak -
ban: mi nisz té ri um) ille té kes szak mai te rü le te, va la mint a
rep re zen ta tív szak mai és ér dek-kép vi se le ti szer vek ál tal
de le gált ta gok ból álló szak mai bi zott ság ja vas la ta alap ján
az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz -
ter) ál la pít ja meg. A szak mai bi zott ság tag ja it a mi nisz ter
kéri fel.

5.  §

(1) A tá mo ga tás igény lé sé hez az érin tett he lyi ön kor -
mány za tok nak az aláb bi do ku men tu mo kat és ada to kat kell 
meg kül de ni ük:

a) az igény lõ neve, szék he lye (címe), te le fon- és telefax -
száma, va la mint elekt ro ni kus el ér he tõ sé ge;

b) az igé nyelt tá mo ga tás ból meg valósítani ter ve zett te vé -
keny sé gek, fel ada tok üte me zé se, és azok költ ség igé nyé nek
rész le tes is mer te té se költ ség ne men kén ti bon tás ban;

c) a he lyi ön kor mány zat ál tal fenn tar tott vagy tá mo ga -
tott együt tes ja vá ra az ön kor mány za ti költ ség ve té si ren de -
let ben meg ha tá ro zott – a be ru há zá si és fel újí tá si elõ irány -
za tok kal csök ken tett – ön kor mány za ti hoz zá já ru lás össze -
gé rõl  szóló ki mu ta tás együt te sen kén ti bon tás ban;

d) az együt tes ala pí tó ok ira ta vagy a köz hasz nú, il let ve
a köz szol gál ta tá si szer zõ dés;

e) a mel lék let sze rin ti adat lap az együt tes ál tal ki tölt ve
és a he lyi ön kor mány zat ál tal el len je gyez ve;

f) a 2006-ban el nyert tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról  szóló,
az együt tes nek a he lyi ön kor mány zat hoz be nyúj tott szak -
mai be szá mo ló ja.

(2) Az igény be je len tés hez csa tol ni kell az igény lõ alá írt
nyi lat ko za tát:

a) az igény be je len tés ben fog lalt ada tok, in for má ci ók,
do ku men tá ci ók helyt ál ló sá gá ról,

b) a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok ról,
c) ar ról, hogy a meg valósítani ter ve zett fel adat vo nat -

ko zá sá ban más pá lyá za ton részt vett-e, il let ve mi lyen más
ál la mi és egyéb tá mo ga tást vesz igény be,

d) ar ról, hogy nincs 60 na pon túli köz tar to zá sa.

(3) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan igény lõ ré szé re, aki
a) a tá mo ga tás irán ti igény be je len té sé ben  valótlan

vagy meg té vesz tõ ada to kat szol gál ta tott,
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b) e ren de let ki hir de té sét meg elõ zõ 5 év ben az ál lam -
ház tar tás bár mely al rend sze ré bõl fo lyó sí tott tá mo ga tást a
tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg je lölt cél tól rész ben vagy
egész ben el té rõ cél ra hasz nál ta fel, vagy az zal nem szá -
molt el,

c) nem tett ele get va la mely, az el bí rá lást érin tõ jog sza -
bá lyi kö te le zett sé gé nek.

6.  §

A he lyi ön kor mány za tok a tá mo ga tást a Ma gyar Ál lam -
kincs tár ille té kes Te rü le ti Igaz ga tó sá gai, va la mint a Fõ vá -
ro si és Pest me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság (a továb biak -
ban: Igaz ga tó ság) út ján igény lik 2007. már ci us 15-ig. Az
Igaz ga tó ság az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 64/B.  § (3) be kez dé sé nek meg fele lõen
meg vizs gál ja a tá mo ga tá si igényt, és leg ké sõbb már ci us
26-ig vé le mé nyé vel együtt to váb bít ja a mi nisz té ri um nak.
Az Igaz ga tó ság a he lyi ön kor mány za tok szá má ra a hi á -
nyok pót lá sá ra leg fel jebb nyolc na pos ha tár idõt ad.

7.  §

(1) A dön tést a mi nisz té ri um köz zé te szi a hon lap ján és
a tárgy év áp ri lis 13-áig ér te sí ti a tá mo ga tás ban ré sze sült
he lyi ön kor mány za to kat, ez zel egy ide jû leg az érin tett
 önkormányzatok és a ré szük re jó vá ha gyott tá mo ga tá si
összeg jegy zé két utal vá nyo zás cél já ból meg kül di az
 Önkormányzati és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um nak.

(2) A meg ítélt tá mo ga tást egy összeg ben a Ma gyar
 Államkincstár fo lyó sít ja áp ri lis 26-áig a he lyi ön kor mány -
za tok költ ség ve té si el szá mo lá si szám lá já ra.

8.  §

(1) A he lyi ön kor mány zat a tá mo ga tás ren del te tés sze rû
fel hasz ná lá sá ról a tárgy év ben de cem ber 31-i ha tár nap pal,

a min den ko ri zár szám adás ke re té ben és rend je sze rint
 köteles el szá mol ni. A tá mo ga tás nak a tárgy év de cem ber
31-én fel adat tal ter helt ma rad vá nyá val a tárgy évet kö ve tõ
év jú ni us 30-ig kell el szá mol ni.

(2) Amennyi ben a he lyi ön kor mány zat a tá mo ga tást
vagy an nak egy ré szét jog ta la nul vet te igény be, azt nem
a meg je lölt fel adat ra hasz nál ta fel, vagy a tá mo ga tá sok
igény lé sé hez  valótlan ada tot szol gál ta tott, a tá mo ga tást
a köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra kö te les vissza fi zet ni. A jog -
ta la nul igény be vett összeg után a he lyi ön kor mány zat
a jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ mér té kû
ka ma tot fi zet a jog ta lan igény be vé tel nap já tól a vissza fi ze -
tés nap já ig.

(3) A tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek és az el szá mo lás
sza bály sze rû sé gé nek vizs gá la tát az Igaz ga tó sá gok vég zik.

(4) A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát – az erre kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott szer ve ken túl me nõ en – al ka lom -
sze rû en, hely szí ni el len õr zés ke re té ben a mi nisz té ri um is
el len õriz he ti.

(5) Ha a he lyi ön kor mány zat a költ ség ve té si ren de le té -
ben e cél ra sa ját for rás ból ter ve zett tá mo ga tá sát csök ken ti,
az ere de ti elõ irány zat és a tény le ge sen tel je sí tett sa ját
 támogatás után szá mí tott ze ne ka ri, ének ka ri mû köd te té si
tá mo ga tás kü lön bö ze té re nem jo go sult, kö te les azt a köz -
pon ti költ ség ve tés nek vissza utal ni.

9.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
Ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a he lyi ön kor mány za tok
ré szé re a hi va tá sos ön kor mány za ti ze ne ka rok és ének -
karok mû kö dé sé re ad ha tó tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek
rend jé rõl  szóló 4/2006. (II. 8.) NKÖM ren de let.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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Adatlap önkormányzatok által fenntartott/támogatott hivatásos zenekarok számára
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1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.  – 

10.
11.

12.

13. Az együttes nevét visel  kisebb formációk fellépéseinek száma 
14.

15.

16.

17.

18. 1.

19. 2.
20. 3.

21.

22.

23.

24. szólisták, karmesterek 

25. együttesek

26. szólisták, karmesterek 
27. együttesek

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

Az együttes fenntartására a fenntartó (amennyiben az nem önkormányzat) által folyósított összeg 

Az együttes fenntartására a fenntartó (amennyiben az nem önkormányzat) által folyósított összeg növekménye/csökkenése az el z  évihez viszonyítva
 Egyéb költségvetési forrás

FIGYELEM! A kitöltend  cellába bet ket és egyéb írásjeleket ne írjanak. Minden számot a teljes helyi értékkel jelöljenek.

 Az együttesben egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban  foglalkoztatott m vészek évi összjövedelme (az összes foglalkoztatottra jutó összeg
 az el z  naptári évben) 

Az adott naptári évben (2007.)

Az együttes fenntartására az önkormányzat által folyósított összeg

Az együttes fenntartására az önkormányzat által folyósított összeg növekménye/csökkenése az el z  évihez viszonyítva 

(naptári) évi személyi kifizetésének átlaga: a teljes alkalmazotti m vészeti létszámra (1. sor) jutó évi összes munkabér
a személyi alapbérek (alapilletmények) éves átlaga

Meghívott külföldi vendégm vészek fellépéseinek száma

Az együttesnél m vészeti munkakört betölt  munkavállalók 

Hang- és képfelvételek (CD, DVD, tv-, rádiófelvételek és él  sugárzás) száma

Hangversenyen el adásra kerül  magyar m vek száma

Hangversenyen el adásra kerül  kortárs magyar m vek száma

Meghívott magyar vendégm vészek fellépéseinek száma

 Az adott hangversenyévadban (2006. szeptember 1-jét l 2007. augusztus 31-ig)

Az együttes színházi szolgálatainak száma

Becsült néz szám belföldön az el z  naptári évben 

Becsült néz szám külföldön az el z  naptári évben

Az el z  naptári évben az együttes által a három leggyakrabban használt belföldi hangversenyterem megnevezése és  fér helyeinek száma

 Az együttes összes fellépésének számán belül a belföldi nagyzenekari hangversenyek száma 

Az együttes összes nagyzenekari  fellépésének számán belül az ifjúsági hangversenyek száma
A székhelyen kívüli belföldi hangversenyek száma

A külföldi  nagyzenekari hangversenyek száma

Az együttes m vészi munkaköreiben foglalkoztatott összes m vész száma

Az együttesben  állandó  nem m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma
Az együttesben részmunkaid ben nem m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma

 Az adott hangversenyévadban (2006. szeptember 1-jét l 2007. augusztus 31-ig)

Az együttesben állandó m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma

Az együttesben  részmunkaid ben m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma

Az együttesben egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban  foglalkoztatott m vészek száma (pl. számlaadók)

Szakirányú fels fokú végzettséggel rendelkez , m vészeti munkakörben foglalkoztatott m vészek száma
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Adatlap önkormányzatok által fenntartott/támogatott hivatásos kamarazenekarok számára
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1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.  – 

10.
11.

12.

13. Az együttes nevét visel  kisebb formációk fellépéseinek száma 
14.

15.

16.

17.

18. 1.

19. 2.
20. 3.

21.

22.

23.

24. szólisták, karmesterek 

25. együttesek

26. szólisták, karmesterek 
27. együttesek

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

Az együttesben állandó m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma

Az együttesben  részmunkaid ben m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma

Az együttesben egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban  foglalkoztatott m vészek száma (pl. számlaadók)

Szakirányú fels fokú végzettséggel rendelkez , m vészeti munkakörben foglalkoztatott m vészek száma
Az együttes m vészi munkaköreiben foglalkoztatott összes m vész száma

Az együttesben  állandó  nem m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma
Az együttesben részmunkaid ben nem m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma

 Az adott hangversenyévadban (2006. szeptember 1-jét l 2007. augusztus 31-ig)

 Az együttes összes fellépésének számán belül a belföldi nagyzenekari hangversenyek száma 

Az együttes összes nagyzenekari  fellépésének számán belül az ifjúsági hangversenyek száma
A székhelyen kívüli belföldi hangversenyek száma

A külföldi  nagyzenekari hangversenyek száma

Az együttes színházi szolgálatainak száma

Becsült néz szám belföldön az el z  naptári évben 

Becsült néz szám külföldön az el z  naptári évben 

Az el z  naptári évben az együttes által a három leggyakrabban használt belföldi hangversenyterem megnevezése és  fér helyeinek száma

 Az adott hangversenyévadban (2006. szeptember 1-jét l 2007. augusztus 31-ig) 

Hang- és képfelvételek (CD, DVD, tv-, rádiófelvételek és él  sugárzás) száma

Hangversenyen el adásra kerül  magyar m vek száma

Hangversenyen el adásra kerül  kortárs magyar m vek száma

Meghívott magyar vendégm vészek fellépéseinek száma

Meghívott külföldi vendégm vészek fellépéseinek száma

Az együttesnél m vészeti munkakört betölt  munkavállalók 

(naptári) évi személyi kifizetésének átlaga: a teljes alkalmazotti m vészeti létszámra (1. sor) jutó évi összes munkabér
a személyi alapbérek (alapilletmények) éves átlaga

 Az együttesben egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban  foglalkoztatott m vészek évi összjövedelme (az összes foglalkoztatottra jutó összeg az el z  naptári évben) 

Az adott naptári évben (2007.)

Az együttes fenntartására az önkormányzat által folyósított összeg

Az együttes fenntartására az önkormányzat által folyósított összeg növekménye/csökkenése az el z  évihez viszonyítva 

Az együttes fenntartására a fenntartó (amennyiben az nem önkormányzat) által folyósított összeg 

Az együttes fenntartására a fenntartó (amennyiben az nem önkormányzat) által folyósított összeg növekménye/csökkenése az el z  évihez viszonyítva
 Egyéb költségvetési forrás

FIGYELEM! A kitöltend  cellába bet ket és egyéb írásjeleket ne írjanak. Minden számot a teljes helyi értékkel jelöljenek.
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8.

9.

10.
11.

12.

13. Az együttes nevét visel  kisebb formációk fellépéseinek száma 
14.

15.

16.

17.

18. 1.

19. 2.
20. 3.

21.

22.

23.

24. szólisták, karmesterek 

25. együttesek

26. szólisták, karmesterek 
27. együttesek

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

Az együttesben állandó m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma

Az együttesben  részmunkaid ben m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma

Az együttesben egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban  foglalkoztatott m vészek száma (pl. számlaadók)

Szakirányú fels fokú végzettséggel rendelkez , m vészeti munkakörben foglalkoztatott m vészek száma
Az együttes m vészi munkaköreiben foglalkoztatott összes m vész száma

Az együttesben  állandó  nem m vészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma
Az együttesben részmunkaid ben nem m vészi munkakörben munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma

 Az adott hangversenyévadban (2006. szeptember 1-jét l 2007. augusztus 31-ig)

 Az együttes összes fellépésének számán belül a belföldi „a cappella” hangversenyek száma 

 Az együttes összes fellépésének számán belül a belföldi  oratórikus hangversenyek száma 

Az együttes összes fellépésének számán belül az ifjúsági hangversenyek száma
A székhelyen kívüli belföldi hangversenyek száma

A külföldi  hangversenyek száma

Az együttes színházi szolgálatainak száma

Becsült néz szám belföldön az el z  naptári évben

Becsült néz szám külföldön az el z  naptári évben 

Az el z  naptári évben az együttes által a három leggyakrabban használt belföldi hangversenyterem megnevezése és  fér helyeinek száma

 Az adott hangversenyévadban (2006. szeptember 1-jét l 2007. augusztus 31-ig)

Hang- és képfelvételek (CD, DVD, tv-, rádiófelvételek és él  sugárzás) száma

Hangversenyen el adásra kerül  magyar m vek száma

Hangversenyen el adásra kerül  kortárs magyar m vek száma

Meghívott magyar vendégm vészek fellépéseinek száma

Meghívott külföldi vendégm vészek fellépéseinek száma

Az együttesnél m vészeti munkakört betölt  munkavállalók 

(naptári) évi személyi kifizetésének átlaga: a teljes alkalmazotti m vészeti létszámra (1. sor) jutó évi összes munkabér
a személyi alapbérek (alapilletmények) éves átlaga

 Az együttesben egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban  foglalkoztatott m vészek évi összjövedelme (az összes foglalkoztatottra jutó összeg az el z  naptári évben) 

Az adott naptári évben (2007.)

Az együttes fenntartására az önkormányzat által folyósított összeg

Az együttes fenntartására az önkormányzat által folyósított összeg növekménye/csökkenése az el z  évihez viszonyítva 

Az együttes fenntartására a fenntartó (amennyiben az nem önkormányzat) által folyósított összeg 

Az együttes fenntartására a fenntartó (amennyiben az nem önkormányzat) által folyósított összeg növekménye/csökkenése az el z  évihez viszonyítva
 Egyéb költségvetési forrás

FIGYELEM! A kitöltend  cellába bet ket és egyéb írásjeleket ne írjanak. Minden számot a teljes helyi értékkel jelöljenek.



Az oktatási és kulturális miniszter
6/2007. (II. 13.) OKM

rendelete

a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok
szakmai támogatásáról

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si 
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 7. pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A tá mo ga tás ban azon he lyi ön kor mány za tok ré sze -
sül het nek, ame lyek mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ
 muzeális in téz mé nye ket tar ta nak fenn.

(2) A tá mo ga tás ra for dít ha tó összeg a költ ség ve té si tör -
vény 5. szá mú mel lék le té nek 7. pont já ban meg je lölt összeg
32%-a.

2.  §

A tá mo ga tás az aláb bi fel ada tok ra igé nyel he tõ:
a) ál lan dó ki ál lí tás elõ ké szí té se, lét re ho zá sa, tel jes

körû fel újí tá sa, il let ve kor sze rû sí té se,
b) az ál lan dó ki ál lí tá sok hoz kap cso ló dó inf ra struk tu rá -

lis be ru há zá sok, mû tárgy- és biz ton ság vé del mi fej lesz tés,
c) mû em lé ki fel újí tást kö ve tõ, az ál lan dó ki ál lí tás hoz

kap cso ló dó szak mai fej lesz tés.

3.  §

(1) A he lyi ön kor mány zat a tá mo ga tás irán ti ké rel mét
már ci us 30-ig jut tat ja el a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes
Te rü le ti Igaz ga tó sá ga i hoz, va la mint a Fõ vá ro si és Pest me -
gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság hoz (a továb biak ban: Igaz -
gatóság). Az Igaz ga tó ság az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 64/B.  §-a (3) be kez dé sé nek
meg fele lõen meg vizs gál ja a tá mo ga tá si igé nye ket, és nem
meg fe le lõ, hi á nyos igény ese té ben leg fel jebb 8 na pos
 határidõ ki tû zé sé vel hi ány pót lás ra szó lít ja fel a tá mo ga tás
igény lõ jét, majd leg ké sõbb a tárgy év áp ri lis 16-ig vé le mé -
nyé vel együtt to váb bít ja az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz -
té ri um nak (a továb biak ban: OKM).

(2) A ké rel met a mel lék let sze rin ti adat la pon kell be -
nyúj ta ni.

(3) A ké re lem hez csa tol ni kell a kö vet ke zõ dokumen -
tumokat:

a) a mú ze um alap fel ada tá val és ar cu la tá val össz hang -
ban lévõ, a fenn tar tó he lyi ön kor mány zat kul tu rá lis, te le -

pü lés fej lesz té si (me gyei ön kor mány zat ese tén az adott
 megyére vo nat ko zó te rü let fej lesz té si) és tu risz ti kai kon -
cep ci ó já hoz il lesz ke dõ fej lesz té si prog ra mot,

b) a ter ve zett fej lesz tés, a ki ál lí tás hasz no sí tá sá nak vár -
ha tó ered mé nye it (kö zös sé gi, köz mû ve lõ dé si és gaz da sá gi
ha tá sok),

c) a ki ál lí tás ra vo nat ko zó mar ke ting ter vet, va la mint a
fej lesz tés üte me zett köz mû ve lõ dé si és mú ze um pe da gó gi ai 
hasz no sí tá si ter vét,

d) fel ada tok ra és költ ség ne mek re le bon tott rész le tes
költ ség ve tést az ön rész fel tün te té sé vel, va la mint a pénz -
ügyi üte me zést, be le ért ve a mû köd te tés költ sé ge it is,

e) a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló sa ját for rás beterve -
zését iga zo ló he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si ren de let
meg fe le lõ fe je ze té nek hi te les má so la tát,

f) ki ál lí tá sok lét re ho zá sa, fel újí tá sa, kor sze rû sí té se ese -
tén a ki ál lí tás vég le ge sí tett és el fo ga dott szak mai for ga tó -
köny vét és lát vány ter vét, va la mint a ki ál lí tás mûtárgy -
védelmi szak vé le mé nyét,

g) épí té si mun ká val járó fej lesz té sek ese tén a jog erõs
épí té si en ge délyt (en nek hi á nyá ban az elvi épí té si en ge -
délyt) és az érin tett in gat lan ra vo nat ko zó, 30 nap nál nem
ré geb bi tu laj do ni la pot, va la mint a meg va ló sí tan dó épít -
mény lát vány ter vét,

h) a pá lyá zó alá írt nyi lat ko za tát
ha) a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók, do ku -

men tá ci ók helyt ál ló sá gá ról,
hb) an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy a tá mo ga tás ked -

vez mé nye zett jé nek meg ne ve zé se, a tá mo ga tás tár gya, a
 támogatás össze ge nyil vá nos ság ra hoz ha tó,

hc) a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok ról,
hd) ar ról, hogy nin csen 60 na pon túli köz tar to zá sa,
he) ar ról, hogy a meg va ló sí ta ni ter ve zett fel adat vo nat -

ko zá sá ban más pá lyá za ton részt vett-e, il let ve mi lyen más
ál la mi és egyéb tá mo ga tást vesz igény be,

hf) ar ról, hogy a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a
 támogatás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez
hoz zá já rul.

(4) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zó ré szé re, aki
a) a tá mo ga tás irán ti ké rel mé ben va lót lan vagy meg -

tévesztõ ada to kat szol gál ta tott,
b) a pá lyá zat ki írá sát meg elõ zõ 5 év ben az ál lam ház tar -

tás bár mely al rend sze ré bõl fo lyó sí tott tá mo ga tást a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben meg je lölt cél tól rész ben vagy egész -
ben el té rõ cél ra hasz nál ta fel, vagy az zal nem szá molt el,

c) nem tett ele get va la mely, az el bí rá lást érin tõ jog sza -
bá lyi kö te le zett sé gé nek.

(5) A tá mo ga tás fel té te le a 2.  § a) és c) pont já ban meg -
ha tá ro zott ese tek ben 10%, a 2.  § b) pont já ban meg ha tá ro -
zott ese tek ben 30% ön rész.

4.  §

(1) A tá mo ga tás ról az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
dönt.
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(2) A bí rá lat so rán elõnyt él vez nek a sa ját be vé telt nö -
velõ, va la mint a kom plex mú ze u mi fej lesz té sen ala pu ló
pá lyá za tok, va la mint a kö te le zõ ön részt meg ha la dó ön kor -
mány za ti fi nan szí ro zás sal ter ve zett fej lesz té sek.

(3) Az OKM a dön tést tárgy év má jus 31-ig köz zé te szi
a Kul tu rá lis Köz löny ben, va la mint sa ját hon lap ján.

(4) Az OKM az adott pá lyá zat meg va ló sí tá sá ra vo nat -
ko zó, szak mai fel té te le ket rög zí tõ tá mo ga tá si szer zõ dést
köt a nyer tes he lyi ön kor mány za tok kal. Az OKM a szer zõ -
dé sek egy pél dá nyát – alá írás után – és a tá mo ga tás ban
 részesített he lyi ön kor mány za tok, va la mint a ré szük re
 jóváhagyott tá mo ga tá si összeg jegy zé két – pa pír ala pon és
elekt ro ni kus for má ban is – leg ké sõbb 2007. jú ni us 15-ig
utal vá nyo zás cél já ból meg kül di az Ön kor mány za ti és
 Területfejlesztési Mi nisz té ri um nak.

5.  §

(1) A he lyi ön kor mány zat gon dos ko dik ar ról, hogy a
 támogatást az e ren de let ben elõ írt cél ra és a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint hasz nál ják
fel, va la mint, hogy az adott in téz mény a köz pon ti tá mo ga -
tás hoz az ön résszel együtt – a tá mo ga tá si összeg nek a he lyi 
ön kor mány zat költ ség ve té si el szá mo lá si szám lá já ra tör -
ténõ meg ér ke zé sé tõl szá mí tott – nyolc bank i na pon be lül
hoz zá fér hes sen.

(2) A he lyi ön kor mány zat nak gon dos kod nia kell a
 kapott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak el kü lö ní tett és nap ra -
kész nyil ván tar tá sá ról, az el len õr zés re fel jo go sí tott szer -
vek meg ke re sé sé re az el len õr zés le foly ta tá sá hoz szük -
séges tá jé koz ta tás meg adá sá ról és a kért do ku men tu mok
ren del ke zés re bo csá tá sá ról.

(3) A he lyi ön kor mány zat a ka pott tá mo ga tás fel hasz ná -
lá sá ról a tárgy év de cem ber 31-i ha tár nap já val, a min den -
ko ri zár szám adás ke re té ben és an nak rend je sze rint kö te les 
el szá mol ni. A tá mo ga tás nak a tárgy év de cem ber 31-én fel -
adat tal ter helt ma rad vá nyá val a tárgy évet kö ve tõ jú ni us
30-ig kell el szá mol ni.

(4) A tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek és az el szá mo lás
sza bály sze rû sé gé nek vizs gá la tát az Igaz ga tó ság vég zi. Az
erre kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer ve ken túl me -
nõ en az OKM

a) a szak mai meg va ló su lást szak ér tõk út ján folyama -
tosan el len õriz he ti, és

b) vizs gál hat ja, hogy a tá mo ga tás a pá lyá zat ban meg -
ha tá ro zott és a pá lyá zó ál tal vál lalt cél ra ke rült-e fel hasz -
ná lás ra.

(5) A he lyi ön kor mány zat, ha a tá mo ga tás igény lé sé hez
va lót lan ada tot szol gál ta tott, vagy a tá mo ga tást nem a
 támogatási szer zõ dés ben meg fo gal ma zott fel té te lek sze -
rint hasz nál ta fel, úgy azt kö te les ha la dék ta la nul vissza -
fizetni a köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra. A vissza fi ze ten dõ
tá mo ga tást a jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek megfe -
lelõ mér té kû ka mat ter he li a jog ta lan igény be vé tel nap já tól 
a vissza fi ze tés nap já ig.

6.  §

(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 he lyi ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott mú ze u mok
szak mai tá mo ga tá sá ról  szóló 5/2006. (II. 24.) NKÖM ren -
de let, to váb bá a he lyi ön kor mány za tok könyv tá ri és köz -
mû ve lõ dé si ér de kelt ség nö ve lõ tá mo ga tá sá ról  szóló
4/2004. (II. 20.) NKÖM ren de let 10.  §-a.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a he lyi
 önkormányzatok könyv tá ri és köz mû ve lõ dé si ér de kelt ség -
nö ve lõ tá mo ga tá sá ról  szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM ren -
de let

a) 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § A könyv tá ri és köz mû ve lõ dé si ér de kelt ség nö ve lõ

tá mo ga tás össze ge a Ma gyar Köz tár sa ság költ ség ve té sé rõl 
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott összeg 34-34%-a.”,

b) 5.  § (6) be kez dé sé ben „a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök -
ség Mi nisz té ri u ma” szö veg rész he lyé be „az Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um” szö veg rész lép,

c) 7.  § (7) be kez dé sé ben „a nem ze ti kul tu rá lis örök ség
mi nisz te re” szö veg rész he lyé be „az ok ta tá si és kul tu rá lis
mi nisz ter” szö veg rész, „a Bel ügy mi nisz té ri um nak”
 szövegrész he lyé be „az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -
té si Mi nisz té ri um nak” szö veg rész lép,

d) 9.  § (1) be kez dé sé ben a „Ma gyar Mû ve lõ dé si In té -
zet nek” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet 
és Kép zõ mû vé sze ti Lek to rá tus nak” szö veg rész lép,

e) 9.  § (4) be kez dé sé ben „a nem ze ti kul tu rá lis örök ség
mi nisz te re” szö veg rész he lyé be „az ok ta tá si és kul tu rá lis
mi nisz ter” szö veg rész, „a Bel ügy mi nisz té ri um nak”
 szövegrész he lyé be „az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -
té si Mi nisz té ri um nak” szö veg rész lép.

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



Melléklet a 6/2007. (II. 13.) OKM rendelethez

........................................................................................................

Az in téz ményt fenn tar tó he lyi ön kor mány zat meg ne ve zé se, címe

Kérelem muzeális intézmény szakmai munkájának támogatására

Az in téz mény meg ne ve zé se A fej lesz tés tel jes költ sé ge (ezer Ft-ban)

…………………………………………………… ……………………………………………………

……………………………………………………

Sa ját for rás mér té ke (ezer Ft-ban)

……………………………………………………

A cél fel adat meg ne ve zé se Egyéb kül sõ for rás (ezer Ft-ban)

…………………………………………………… ……………………………………………………

……………………………………………………

Igé nyelt tá mo ga tás (ezer Ft-ban)

……………………………………………………

Dá tum: .........................................

P. H.

Aláírás:

……………………………………… ………………………………………
jegy zõ pol gár mes ter
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Az oktatási és kulturális miniszter
7/2007. (II. 13.) OKM

rendelete

a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai
szakszolgálatokról  szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM

rendelet módosításáról

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont -
já ban, to váb bá a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény 97.  §-ának b) pont já ban, va la mint a köz ok -
ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény (a továb biak ban:
köz ok ta tá si tör vény) 94.  §-a (1) be kez dé sé nek b), d),
– az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
e), va la mint k) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kép zé si kö te le zett ség rõl és a pe da gó gi ai szakszol -
gálatokról  szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM ren de let
(a továb biak ban: R.) 26/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„26/A.  § (1) A szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott sá gok
– 2007. már ci us 31. és 2007. no vem ber 30. kö zött – hi va -
tal ból in dí tott el já rás ke re té ben meg vizs gál nak min den
olyan gyer me ket, ta nu lót, aki nek a sa já tos ne ve lé si igé nyét 
pszi chés fej lõ dé si za var  miatt (pl. dys le xia, dysg rap hia,
dys cal cu lia, mu tiz mus, kó ros hy per ki ne ti kus vagy kó ros
ak ti vi tás za var) ál la pí tot ták meg. A sa já tos ne ve lé si igény
ak kor tart ha tó fenn, ha azt a meg is me rés és vi sel ke dés fej -
lõ dé sé nek rend el le nes sé ge in do kol ja.

(2) A szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott ság 2007. ja nu ár
1-je után a pszi chés fej lõ dé si za var  miatt in dí tott el já rás -
ban a gyer mek, a ta nu ló sa já tos ne ve lé si igé nyét ak kor
 állapíthatja meg, ha azt a meg is me rés és vi sel ke dés fej lõ -
dé sé nek rend el le nes sé ge in do kol ja.

(3) A gyer mek, il let ve a ta nu ló sa já tos ne ve lé si igé nye
a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak alap ján ak kor ál la pít -
ha tó meg, ha a szak ér tõi bi zott ság szak vé le mé nyét pszi -
cho ló gi ai, gyógy pe da gó gi ai és gyer mek ne u ro ló gi ai vagy
gyer mek- és if jú ság pszi chi át ri ai szak or vo si vé le mény alá -
tá maszt ja.

(4) Az (1)–(2) be kez dé sek ha tá lya alá tar to zó gyer me -
ket, ta nu lót 2008. jú li us 31-éig – a vizs gá lat ered mé nyé tõl
füg get le nül – meg il le tik azok a jo gok, ame lyek a sa já tos
ne ve lé si igé nyû gyer me ke ket, ta nu ló kat, be le ért ve a gyer -
me kek, ta nu lók után igé nyel he tõ nor ma tív hoz zá já ru lá so -
kat és tá mo ga tá so kat.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ötö dik na pon lép
 hatályba.

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

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

3/2007. (II. 13.) ÖTM
rendelete

a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok
kiegészítõ támogatásának igénylési, folyósítási

és elszámolási rendjérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény 5. szá mú mel lék le té nek
17. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, to váb bá az ön -
kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

E tá mo ga tás szol gál 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 sá ról  szóló 2005. évi CLXXIX.
tör vény 22.  §-ával meg ál la pí tott szol gá lat tel je sí té si idõ -
csök ken tés tá mo ga tá sá ra.

2.  §

(1) A tá mo ga tást a ké szen lé ti szol gá lat tal ren del ke zõ
 hivatásos ön kor mány za ti tû zol tó sá got fenn tar tó he lyi
 önkormányzatok igé nyel he tik a ké szen lé ti jel le gû be osz -
tás ban dol go zók ré szé re.

(2) Az ön kor mány za tok a tá mo ga tást a ké szen lé ti jel le -
gû be osz tás ban dol go zók ré szé re a 2006. II. fél év re, to váb -
bá a 2007. évre jutó túl órák ará nyá ban, va la mint a 2007.
II. fél évi túl szol gá la tot ki vál tó lét szám bõ ví tés ki adá sa i nak 
fi nan szí ro zá sá ra hasz nál hat ják fel.

(3) A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 84.  §-ának figyelembe véte lével
a mun kál ta tói jog kör gya kor lá sá ra jo go sult tûz ol tó pa -
rancs nok kö te les a Hszt. 84.  §-ának (4) be kez dé se sze rint
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meg ál la pí tott re fe ren cia idõ szak ra  szóló szol gá la ti idõ ke -
re tet elõ re meg ha tá roz ni és ar ról az érin tet te ket tájékoz -
tatni.

(4) E tá mo ga tás szem pont já ból az el is mer he tõ szolgá -
lati idõ ke ret mér té ke 2007. I., va la mint II. fél évé re
1300-1300 óra.

(5) A tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás.

A túlórák arányában igényelhetõ támogatás szabályai

3.  §

(1) Túl óra ként azon szol gá lat tel je sí té si idõ mennyi ség
ve he tõ figye lembe, amely a 2006. II. fél évé re vo nat ko zó
re fe ren cia idõn be lül tel je sí ten dõ heti 52 órás, 2007. évre
vo nat ko zó heti 50 órás szol gá la ti idõ ke ret mér té két meg -
ha lad ja, és nem le het több a szol gá lat tel je sí té si idõ csök -
ken té sé bõl ke let ke zõ túl szol gá lat mér té ké nél.

(2) E ren de let ér tel mé ben csak az a szol gá lat tel je sí té si
idõ mi nõ sül túl szol gá lat nak, amely a ha tá lyos jog sza bá -
lyok nak meg fele lõen a rend sze re sí tett lét szám nak a
 készenléti sze rek re kö te le zõ en tör té nõ be osz tá sa mel lett
ke let ke zik. A re fe ren cia idõ szak ban a be töl tet len lét szám -
hely  miatt ke let ke zett túl szol gá lat e tá mo ga tás ter hé re nem 
szá mol ha tó el.

(3) Sza bad ság, egész ség ügyi sza bad ság, fel men té si idõ,
is ko lá ra, tan fo lyam ra ve zény lés ide je alatt túl szol gá lat
e ren de let al kal ma zá sá ban nem ke let kez het. Sza bad nap,
 illetménynélküli sza bad ság túl szol gá lat szem pont já ból
nem mi nõ sül mun ka idõ nek.

(4) A tá mo ga tás igény lé se az aláb bi ak sze rint tör té nik:
a) 2006. II. fél év re és 2007. I. fél év re az (1)–(3) be kez -

dé sek sze rint tény le ge sen ki fi ze tett túl órák ará nyá ban,
b) 2007. II. fél év ben a 2007. jú li us–szep tem ber hó na -

pok ban az (1)–(3) be kez dé sek sze rint eset le ge sen fel me rü -
lõ túl órák át la gá nak hat hó nap ra szá mí tott ará nyá ban.

A 2007. II. félévi túlszolgálatot kiváltó létszámbõvítés
kiadásaival kapcsolatos támogatás szabályai

4.  §

(1) A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok nál a szol -
gá lat tel je sí té si idõ-csök ken tés  miatt fel me rü lõ lét szám bõ -
ví tés hi va tá sos ön kor mány za ti tû zol tó sá gon ként el is mer -
he tõ mér té két az e ren de let 4. mel lék le te tar tal maz za.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti lét szám bõ ví té sé re – a 2.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott lét szám fej lesz tés ke re té -
ben –, a tûz ol tó hi va tá sos ál lo mány ba tör té nõ ki ne ve zé sé re 
a kü lön jog sza bály sze rint meg ha tá ro zott tûz ol tó szak kép -

zés be fe je zé sét, va la mint a ké pe sí tés meg szer zé sét köve -
tõen, leg ko ráb ban 2007. jú li us 1-jé tõl ke rül het sor.

(3) A tá mo ga tás szem pont já ból azon fel vé tel re ke rü lõ
tûz ol tók ve he tõk fi gye lem be, akik – a tûz el le ni vé de ke -
zés rõl, mû sza ki men tés rõl és a tûz ol tó ság ról  szóló
1996. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Ttv.) 32.  §-ának 
(2) be kez dé sé re, to váb bá az egyes szak ké pe sí té sek szak -
mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 16/2003. (IV. 18.)
BM ren de let 26. szá mú mel lék le te, IV. sza ka szá nak
1. pont já ra fi gye lem mel – a kép zés idõ tar ta má ra ha tá ro zott 
idõ vel, a 2007. évi mi ni mál bér nek meg fe le lõ tel je sít mény -
bér jel le gû, egyen lõ mér té kû il let ménnyel, közalkalma -
zotti jog vi szony ba ke rül tek ki ne ve zés re. A kép zés idõ sza -
ká ra az e ren de let 5. mel lék le te 2. pont já nak a) al pont ja
sze rint igé nyel he tõ tá mo ga tás.

(4) A mun kál ta tói jog kör gya kor lá sá ra jo go sult tûz ol tó -
pa rancs nok a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott minimál -
bérnek meg fe le lõ tel je sít mény bér tõl el tér het, azon ban
 támogatást csak e ren de let ben meg ha tá ro zott il let mény
mér té ké ig igé nyel het vissza.

(5) A tá mo ga tás igény lé sé nek fel té te lei:
a) a köz al kal ma zot ti jog vi szony a ha tá ro zott idõ le tel -

té vel meg szün te tés re ke rül, il let ve
b) a ha tá ro zott ide jû ki ne ve zés ben kö te le zõ en rög zí tés -

re ke rül, hogy aki a kép zé si kö te le zett sé gé nek nem tesz
ele get, vagy a szak mai vizs gát nem tud ja le ten ni, an nak a
köz al kal ma zot ti jog vi szo nyát azon na li ha tállyal meg kell
szün tet ni. Eb ben az eset ben az érin tett 30 nap el tel té vel
bo csát ha tó is mé tel ten vizs gá ra, si ke res vizs ga ese tén ki ne -
vez he tõ hi va tá sos tûz ol tó ál lo mány ba.

5.  §

(1) A kép zé si idõ, va la mint a hi va tá sos ál lo mány ba tör -
té nõ ki ne ve zés után – a tûz ol tók szá ma alap ján – tá mo ga -
tás az e ren de let 5. mel lék le te 2. pont já nak b) al pont já ban
meg ha tá ro zott il let mény és il let mény jel le gû já ran dó sá gok
alap ján igé nyel he tõ.

(2) A hi va tá sos ál lo mány ba tör té nõ ki ne ve zés kor a
Hszt. 41.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak az irány -
adóak.

(3) A lét szám bõ ví tés sel érin tett tûz ol tó sá gok az e ren de -
let 4. mel lék le té ben meg ha tá ro zott lét szá ma – a hi va tá sos
ön kor mány za ti tûz ol tó ság leg ki sebb lét szá má ról  szóló
28/1996. (XI. 26.) BM ren de let mó do sí tá sa, va la mint
a szer ve zé si ka te gó ria eset le ges vál toz ta tá sa hatályba -
lépéséig – lét szám fe let ti ként ke ze len dõ.

(4) A tá mo ga tás a 2007. de cem ber 1-jé ig ki fi ze tett bé rek 
és egyéb jut ta tá sok, va la mint a kép zé si költ sé gek ki adá sa i -
ra nyújt fe de ze tet.

(5) E ren de let sze rin ti tá mo ga tás nem ter jed ki a tûz ol -
tók vé dõ ru há za tá nak fi nan szí ro zá sá ra. A vé dõ ru há zat biz -
to sí tá sa a Ttv. 44.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a biz to sí -
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tók tól szár ma zó ke ret ter hé re, köz pon ti be szer zés ke re té -
ben, az új fel sze re lõ ál lo mány tû zol tó sá gon ként jóvá -
hagyott lét szá ma alap ján tör té nik.

(6) Amennyi ben a kép zés sel kap cso la to san költ ség
 merül fel, an nak költ sé gét az e ren de let 6. mel lék le té nek
ki töl té sé vel le het igé nyel ni.

A támogatás igénylésére, felhasználására
és elszámolására vonatkozó szabályok

6.  §

(1) A túl szol gá la ti díj jal kap cso la tos tá mo ga tá si igé nye -
ket a he lyi ön kor mány za tok az e ren de let 2., il let ve
2. a) mel lék le te i ben meg ha tá ro zott igény lé si adat la po kon
– pa pír ala pon 2 pél dány ban és elekt ro ni kus for má ban is –
meg kül dik a Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti leg ille té kes
Igaz ga tó sá gá hoz (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) az aláb -
biak sze rint:

a) a 2006. II. fél évi túl szol gá la ti díj igé nyek re vonat -
kozóan e ren de let hatályba lépését kö ve tõ 8 na pon be lül,

b) a 2007. I. fél évi túl szol gá la ti díj igé nyek re vonat -
kozóan 2007. au gusz tus 16-áig,

c) a 2007. II. fél évé re vo nat ko zó eset le ge sen fel me rü lõ
túl szol gá la ti díj jal össze füg gõ igény lé sek ese té ben
2007. no vem ber 20-áig.

(2) A köz al kal ma zot ti ál lo mány ba fel vé telt nyert dol go -
zók hi va tá sos ál lo mány ba tör té nõ ki ne ve zé sé ig fel me rü lõ
kép zé si és egyéb költ sé ge i vel kap cso la tos egy össze gû igé -
nyét – az e ren de let 6. mel lék le té ben meg ha tá ro zott adat -
lap ki töl té sé vel – a he lyi ön kor mány za tok 2007. feb -
ruár 20-áig nyújt hat ják be az Igaz ga tó sá gok hoz.

(3) A 2007. jú li us 1-jé tõl hi va tá sos tûz ol tó ál lo mány ba
ki ne ve zés re ke rü lõk 5 havi bé ré vel és egyéb bér jel le gû jut -
ta tá sa i val kap cso la tos igé nyét – az e ren de let 7. mellék -
letében meg ha tá ro zott adat lap ki töl té sé vel – a he lyi ön kor -
mány zat 2007. jú li us 16-áig nyújt hat ja be az Igaz ga tó ság -
hoz.

7.  §

(1) A 6.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igény lé si
adat la pok ki töl té sé nek alap já ul az e ren de let 1., va la mint
1. a) mel lék le te i ben meg ha tá ro zott adat la pok szol gál nak.
Ezen adat la po kon, to váb bá a 6.  § (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott adat la pon sze rep lõ ada tok ke ze lé sét az Igaz -
gatóságok az érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val, to váb bá 
az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
18/B.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja, 103/A.  § (3) bekez -
dése, il let ve a köz pon to sí tott il let mény szám fej tés rõl  szóló
172/2000. (X. 18.) Korm. ren de let 4.  § (1) be kez dés 
a) pont ja, to váb bá a 10.  § alap ján vég zik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mel lék le te ket
– ki tölt ve – a hi va tá sos ön kor mány za ti tû zol tó sá got fenn -
tar tó ön kor mány zat kö te les meg õriz ni, és el len õr zés ese -
tén az arra jo go sult szerv nek be mu tat ni.

(3) Az Igaz ga tó ság – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 64/B.  §-ának (3) be kez -
dé sé re – meg vizs gál ja a 6.  §-ban meg ha tá ro zott igény lé sek 
sza bály sze rû sé gét, és hi á nyos ság ész le lé se ese tén az
igény lõ ön kor mány za tot hi ány pót lás ra szó lít ja fel. Hi ány -
pót lás ra a hi ány pót lá si fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott há rom na pon be lül van le he tõ ség.

(4) Az Igaz ga tó ság a be ér ke zett ada to kat me gyén ként,
te le pü lés so ros bon tás ban – az e ren de let 3., 3. a), 6. a),
 valamint 7. a) mel lék le tei sze rin ti adat la po kon, elekt ro ni -
kus for má ban is – meg kül di az aláb bi ak sze rint az ÖTM,
va la mint az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
(a továb biak ban: OKF) ré szé re a kö vet ke zõk sze rint:

a) a 2006. II. fél évi túl szol gá la ti díj igé nyek re, to váb bá
a 6.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott igé nyek re vonat -
kozóan 2007. már ci us 2-áig,

b) a 6.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igé nyek re
 vonatkozóan 2007. au gusz tus 3-áig,

c) a 2007. I. fél évi túl szol gá la ti díj igé nyek re vonat -
kozóan 2007. szep tem ber 3-áig,

d) 2007. II. fél évé re vo nat ko zó túl szol gá la ti dí jak kal
össze füg gõ igény lé sek ese té ben 2007. de cem ber 3-áig.

(5) Az OKF a be nyúj tott igé nye ket tar tal mi lag fe lül vizs -
gál ja, és a jo gos igé nyek vo nat ko zá sá ban so ron kí vül a
 támogatás fo lyó sí tá sát kez de mé nye zi az ÖTM-nél az aláb -
bi ak sze rint:

a) a (4) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott igény -
lések ese té ben 2007. már ci us 5-éig,

b) a (4) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott igény -
lések ese té ben 2007. au gusz tus 6-áig,

c) a (4) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott igény -
lések ese té ben 2007. szep tem ber 6-áig,

d) a (4) be kez dés d) pont ja sze rin ti igény lé sek ese té ben
2007. de cem ber 5-éig.

(6) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa az aláb bi ak sze rint tör té nik:
a) a 6.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igé nyek 

ese té ben a so ron kö vet ke zõ net tó fi nan szí ro zás ke re té ben,
b) a 6.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igé nyek ese -

té ben ha von ta egyen lõ rész le tek ben, a 2007. au gusz tus–
 december hó na pok net tó fi nan szí ro zá sa ke re té ben.

8.  §

(1) Ab ban az eset ben, ha a 7.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt
hi ány pót lást köve tõen a tá mo ga tá si igény nem fe le l meg az 
e ren de let sze rin ti fel té te lek nek, úgy az ön kor mány zat
– a 6.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti igény lés ki vé te -
lé vel – az igé nyét ki zá ró lag a kö vet ke zõ igény lés al kal má -
val is mé tel ten be nyújt hat ja.
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(2) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát a kü lön jog sza bály ban
erre fel jo go sí tott szer vek el len õr zik.

(3) A jog ta la nul igény be vett tá mo ga tást az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 64/B.  §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ka mat tal nö velt összeg -
ben vissza kell fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be.

(4) Az ön kor mány zat a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról
tárgy év de cem ber 31-ei for du ló nap pal, a min den ko ri zár -
szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te les el szá mol ni.

9.  §

Ez a ren de let a ki hir de tését kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok
ki egé szí tõ tá mo ga tá sá nak igény lé si, fo lyó sí tá si és el szá -
mo lá si rend jé rõl  szóló 2/2006. (VI. 26.) ÖTM ren de let
 hatályát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter



1. melléklet a 3/2007. (II. 13.) ÖTM rendelethez

ADATLAP

az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tûzoltó dolgozóinak
2006. II. félévi, illetve 2007. I. félévi túlszolgálati díjának megállapításáról

He lyi ön kor mány zat neve:

KSH kód ja (7 ka rak ter):

Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság Költ ség ve té si szerv törzs szá ma:

neve:

címe:

Sor szám Dol go zó neve
Azo no sító

 szá ma
Be so ro lá si

osz tály
Be osz tá si
ka te gó ria Fi ze té si fo ko zat

Rend fo ko za ti
ál lo mány-

cso port

Il let mény

Túl szol gá la ti díj 
já ru lék nél kül

Havi alap il let mény
tény le ges össze ge

2006. jú li us 1-jé tõl
2007. ja nu ár 1-jé tõl

Il let mény ki egé szí tés Be so ro lás sze rin ti kö te le zõ
il let mény pót lé kok havi össze ge

Havi rend sze re -
sí tett il let mény

össze sen
Be osz tá si
il let mény

Rend fo ko za ti
il let mény

Jog cím

Tény le ges
összeg

Jog cím

Tény le ges össze ge
2006. jú li us 1-jé tõl,

il let ve
2007. ja nu ár 1-jé tõl

Ft Ft Ft Ft Ft/óra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13

14 15
a b c d a b c d

Dá tum: ................................................

................................................ P. H. ................................................ P. H.
pol gár mes ter tûz ol tó pa rancs nok
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1. a) melléklet a 3/2007. (II. 13.) ÖTM rendelethez

ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tûzoltó dolgozóinak 2007. II. félévi túlszolgálati díjának megállapításáról

He lyi ön kor mány zat neve:

KSH kód ja (7 ka rak ter):

Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság Költ ség ve té si szerv törzs szá ma:

neve:

címe:

Sor szám Dol go zó
neve

Azo no sí tó
szá ma

Be so ro lá si
osz tály

Be osz tá si
ka te gó ria

Fi ze té si
fo ko zat

Rend fo ko za ti
ál lo mány-

cso port

Il let mény

Túl szol gá la ti
díj já ru lék

nél kül

Túl szol gá la ti
díj 6 hó nap ra

szá mí tott
át la ga

Havi alap il let mény
tény le ges össze ge

2007. jú li us 1-jé tõl
szep tem ber 30-áig

Il let mény ki egé szí tés Be so ro lás sze rin ti kö te le zõ
il let mény pót lé kok havi össze ge

Havi rend sze -
re sí tett il let -

mény össze sen
Be osz tá si
il let mény

Rend fo ko za ti
il let mény

Jog cím

Tény le ges
összeg

Jog cím

Tény le ges össze ge
2007. jú li us 1-jé tõl
szep tem ber 30-áig

Ft Ft Ft Ft Ft/óra Ft/óra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13

14 15 16
a b c d a b c d

Dá tum: ................................................

................................................ P. H. ................................................ P. H.
pol gár mes ter tûz ol tó pa rancs nok
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2. melléklet a 3/2007. (II. 13.) ÖTM rendelethez

IGÉNYLÉSI ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tûzoltó dolgozója részére

2006. II. félévre, illetve 2007. I. félévre kifizetett túlszolgálati díjról

He lyi ön kor mány zat neve:

KSH kód ja (7 ka rak ter):

Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság Költ ség ve té si szerv törzs szá ma:

neve:

címe:

Sor -
szám

Dol go zó neve Azo no sí tó szá ma

Túl szol gá la ti díj
2006. II. fél évé ben, il let ve 2007. I. fél év ben

tel je sí tett túl szol gá la ti óra
2006. II. fél évi, il let ve 2007. I. fél évi túl szol gá la ti díj

Ft/óra Hat havi tel je sí tett túl szol gá la ti óra össze sen

Ki fi ze tett
túl szol gá la ti díj
já ru lék nél kül

Ft

Já ru lé kok
Ft

Túl szol gá la ti díj
össze sen

Ft

1 2 3 4 5 6 7 8

Össze sen

Dá tum: ................................................

................................................ P. H. ................................................ P. H.
pol gár mes ter tûz ol tó pa rancs nok
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2. a) melléklet a 3/2007. (II. 13.) ÖTM rendelethez

IGÉNYLÉSI ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tûzoltó dolgozója részére

2007. II. félévre kifizetett túlszolgálati díjról

He lyi ön kor mány zat neve:

KSH kód ja (7 ka rak ter):

Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság Költ ség ve té si szerv törzs szá ma:

neve:

címe:

Sor -
szám

Dol go zó neve Azo no sí tó szá ma

Túl szol gá la ti díj

2007. jú li us 1-jé tõl szep tem ber 30-áig
tel je sí tett túl szol gá la ti óra

2007. II. fél évi túl szol gá la ti díj

Ft/óra

Ki fi ze tett túl szol -
gá la ti díj já ru lék

nél kül
Ft

Já ru lé kok
Ft

Túl szol gá la ti díj
össze sen

Ft

Túl szol gá la ti díj
6 hó nap ra szá mí -

tott össze ge
össze sen

1 2 3 4 5 6 7 8

Össze sen

Dá tum: ................................................

................................................ P. H. ................................................ P. H.
pol gár mes ter tûz ol tó pa rancs nok
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3. melléklet a 3/2007. (II. 13.) ÖTM rendelethez

ÖSSZESÍTÕ LAP
a helyi önkormányzati tûzoltóságok hivatásos állományú tagjai szolgálati idõ csökkentésének

túlszolgálati díj megváltásával történõ többletkiadásáról megyénként

Me gye:

Sor szám

Ön kor mány zat
2006. II. fél év ben, il let ve 2007. I. fél év ben tel je sí tett

túl szol gá lat
2006. II. fél évi, il let ve 2007. I. fél évi túl szol gá la ti díj

KSH kód ja Neve Lét szá ma Óra szám Ki fi ze tett Já ru lé kok
Összes túl szol gá la ti díj

(6.+7.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Me gye össze sen:

Dá tum: ................................................

P. H.

…………………………………………………………………
igaz ga tó

Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Igaz ga tó sá ga
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3. a) melléklet a 3/2007. (II. 13.) ÖTM rendelethez

ÖSSZESÍTÕ LAP
a helyi önkormányzati tûzoltóságok hivatásos állományú tagjai szolgálati idõ csökkentésének

túlszolgálati díj megváltásával történõ többletkiadásáról megyénként

Me gye:

Sor szám

Ön kor mány zat 2007. II. fél év ben tel je sí tett túl szol gá lat 2007. II. fél évi túl szol gá la ti díj

KSH kód ja Neve Lét szá ma Óra szám Ki fi ze tett Já ru lé kok
Összes túl szol gá la ti díj

(6.+7.)

Összes túl szol gá la ti díj
6 hó nap ra szá mí tott
át la gá nak össze ge

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Me gye össze sen:

Dá tum: ................................................

P. H.

…………………………………………………………………
igaz ga tó

Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Igaz ga tó sá ga
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4. melléklet a 3/2007. (II. 13.) ÖTM rendelethez

Kimutatás
a helyi önkormányzati tûzoltóságok hivatásos állományú tagjai szolgálati idõ csökkentésének

túlszolgálati díj megváltásának létszámfejlesztésérõl tûzoltóságonként

Sor szám Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság meg ne ve zé se Lét szám fej lesz tés (fõ)

 1. Mo hács Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 5

 2. Kom ló Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 11

 3. Pécs Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 27

 4. Kis kõ rös Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 4

 5. Baja Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 4

 6. Ka lo csa Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 4

 7. Kis kun fél egy há za Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûzoltóság 12

 8. Kecs ke mét Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 9

 9. Me zõ ko vács há za Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûzoltóság 3

10. Gyu la Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 17

11. Oros há za Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 11

12. Szar vas Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 11

13. Bé kés csa ba Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 2

14. Encs Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 2

15. Szend rõ Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 4

16. Me zõ kö vesd Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 3

17. Ózd Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 11

18. Sá to ral ja új hely Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûzoltóság 7

19. Sze rencs Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 3

20. Csong rád Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 9

21. Hód me zõ vá sár hely Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûzoltóság 11

22. Makó Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 9

23. Szen tes Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 3

24. Sár bo gárd Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 7

25. Du na új vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 10

26. Szé kes fe hér vár Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 17

27. Mo son ma gya ró vár Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûzoltóság 7

28. Sop ron Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 2

29. Gyõr Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 5

30. Haj dú ná nás Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 3

31. Deb re cen Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 10

32. He ves Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 5

33. Gyön gyös Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 2

34. Hat van Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 4

35. Eger Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 4

36. Kun szent már ton Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 4

37. Jász be rény Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 14

38. Kar cag Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 13

39. Ta ta bá nya Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 17

40. Ba las sa gyar mat Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 7

41. Sal gó tar ján Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 5

42. Nagy ká ta Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 3

43. Da bas Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 4

44. Mo nor Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 6

45. Szent end re Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 7

46. Szi get szent mik lós Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 4

47. Ceg léd Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 2

48. Barcs Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 1

49. Nagy atád Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 10
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Sor szám Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság meg ne ve zé se Lét szám fej lesz tés (fõ)

50. Marcali Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 6

51. Kaposvár Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 5

52. Siófok Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 8

53. Kisvárda Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 3

54. Nyírbátor Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 8

55. Mátészalka Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 1

56. Nyíregyháza Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 23

57. Dombóvár Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 4

58. Paks Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 3

59. Szekszárd Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 1

60. Sárvár Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 6

61. Ajka Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 4

62. Badacsonytomaj Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 3

63. Balatonfûzfõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 4

64. Pápa Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 7

65. Pétfürdõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 1

66. Veszprém Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 9

67. Lenti Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 11

68. Keszthely Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 10

69. Nagykanizsa Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 17

70. Zalaegerszeg Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 11

Ország összesen: 500

5. melléklet a 3/2007. (II. 13.) ÖTM rendelethez

A támogatás szempontjából elszámolható költségek

1. Túl szol gá la ti díj meg ál la pí tá sa:

– túl szol gá la ti díj ki szá mí tá sá nál ki zá ró lag a rend sze res il let mény ve he tõ figye lembe,
– az il let mény ele mek ki szá mí tá sá nak il let mény alap ja = 36 800 Ft,
– a túl szol gá la ti óra díj ki szá mí tá sát az 1., 1. a), 2. és 2. a) szá mú adat la po kon kell el vé gez ni, a rend sze res havi il let -

ményt a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 8.  §-ában elõ írt 174 órá val történõ osz tás sal,
– a túl szol gá la ti dí jat já ru lé ka i val nö vel ten kell igényelni.

2. Új fel sze re lõ ál lo mány já ran dó sá gai meg ál la pí tá sa:

a) A kép zé si idõ szak alatt az ál lo mány meg ha tá ro zott idõ re tör té nõ köz al kal ma zot ti ál lo mány ban al kal maz ha tó.
A hall ga tók ki kép zé se a Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta tá si Köz pont, a Re gi o ná lis Ki kép zõ Köz pon tok, il let ve a Me gyei
 Katasztrófavédelmi Igazgatóságok szervezésében történik.

A hall ga tók élel me zé sé rõl az el mé le ti kép zés idõ tar ta má ra na pi díj fo lyó sí tás sal és az uta zá si költ ség té rí tés rõl a kül dõ
szervezet gondoskodik.

A köz al kal ma zot tat tel je sít mény bér ként: 65 500 Ft mi ni mál bér illeti meg.
A kép zé si költ ség ma xi mum 100 000 Ft/fõ.
b) Az új fel sze re lõ hi va tá sos tû zol tói ál lo mány já ran dó sá gai meg ál la pí tá sa:
A si ke res tûz ol tó szak vizs ga után hi va tá sos ál lo mány ba ki ne ve zett tûz ol tók 2007. II. fél évi havi járandósága:
– leg ma ga sabb be osz tá si il let mény szor zó: 2,3, il let mény alap: 36 800 Ft
– leg ma ga sabb rend fo ko zat: õr mes ter, rend fo ko za ti il let mény szor zó: 0,38
– il let mény ki egé szí tés a Hszt. sze rint 10%, il let ve 15% jo go sult ság alapján
– ve szé lyes tû zol tói be osz tás pót lé ka: 16 560 Ft
– dél utá ni és éj sza kai pót lék a Hszt. sze rint szol gá la ti na pon ként: 2208 Ft
– élel me zé si költ ség té rí tés: 5000 Ft
– gya kor ló ru ha 33 500 Ft/fõ
A fent meg ha tá ro zot tak tól fel fe lé irány ba tör té nõ el té rés a tá mo ga tás szem pont já ból nem ve he tõ figye lembe.
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6. melléklet a 3/2007. (II. 13.) ÖTM rendelethez

IGÉNYLÉSI ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban létszámfejlesztéssel kinevezett tûzoltó dolgozója részére

2007. évben kifizetett illetmény és egyéb járandóságok költségeirõl

He lyi ön kor mány zat neve:

KSH kód ja (7 ka rak ter):

Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság Költ ség ve té si szerv törzs szá ma:

neve:

címe:

Sor szám

Ki fi ze tett il let mény
já ru lék nél kül

Ki fi ze tett il let mény
já ru lé kai

Ki fi ze tett il let mény
já ru lé kok kal együtt

Egyéb ki adá sok

Ki adá sok össze sen
Na pi díj

Uta zá si vagy szál lás -
költ ség té rí té se

Gya kor ló ru ha
költ ség té rí tés

Kép zé si költ ség
té rí té se

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Össze sen

Dá tum: ................................................

................................................ P. H. ................................................
pol gár mes ter tûz ol tó pa rancs nok
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6. a) melléklet a 3/2007. (II. 13.) ÖTM rendelethez

IGÉNYLÉSI ADATLAP MEGYÉNKÉNT
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban létszámfejlesztéssel kinevezett tûzoltó dolgozója részére

2007. évben kifizetett illetmény és egyéb járandóságok költségeirõl

Me gye:

KSH kód
Ön kor mány zat

neve

Ki fi ze tett il let mény 
já ru lék nél kül

Ki fi ze tett il let mény 
já ru lé kai

Ki fi ze tett il let mény 
já ru lé kok kal együtt

Egyéb ki adá sok

Ki adá sok össze sen
Na pi díj

Uta zá si vagy szál -
lás költ ség té rí té se

Gya kor ló ru ha
költ ség té rí tés

Kép zé si költ ség
té rí té se

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Össze sen

Dá tum: ................................................

P. H. 

…………………………………………………………………
igaz ga tó

Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Igaz ga tó sá ga
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7. melléklet a 3/2007. (II. 13.) ÖTM rendelethez

ADATLAP

az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tûzoltó dolgozóinak
2007. II. félévi (5 havi) illetményének megállapításáról és igénylésérõl

He lyi ön kor mány zat neve:

KSH kód ja (7 ka rak ter):

Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság Költ ség ve té si szerv törzs szá ma:

neve:

címe:

Sor szám Dol go zó neve Azo no sí tó
szá ma

Be so ro lá si
osz tály

Be osz tá si
ka te gó ria

Fi ze té si fo ko zat
Rend fo ko za ti

ál lo mány-
cso port

Il let mény

5 havi il let mény
+ já ru lék

Havi alap il let mény
tény le ges össze ge

2007. jú li us 1-jé tõl
Il let mény ki egé szí tés

Be so ro lás sze rin ti kö te le zõ
il let mény pót lé kok havi össze ge Havi rend sze re -

sí tett il let mény
össze sen

Be osz tá si
il let mény

Rend fo ko za ti
il let mény

Jog cím

Tény le ges
összeg

Jog cím

Tény le ges össze ge
2007. jú li us 1-jé tõl

Ft Ft Ft Ft Ft

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13

14 15
a b c d a b c d

Összesen

Dá tum: ................................................

................................................ P. H. ................................................ P. H.
pol gár mes ter tûz ol tó pa rancs nok
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7. a) melléklet a 3/2007. (II. 13.) ÖTM rendelethez

MEGYEI ÖSSZESÍTÕ ADATLAP

az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tûzoltó dolgozóinak
2007. II. félévi (5 havi) illetményének megállapításáról és igénylésérõl

Me gye:

KSH kód
Ön kor mány zat

neve

Illetmény

Havi il let mény
+ já ru lék

Ft

5 havi il let mény
já ru lék kal együtt

Ft

Havi alap il let mény tény le ges össze ge
2007. jú li us 1-jé tõl

Illetménykiegészítés Be so ro lás sze rin ti kö -
te le zõ il let mény pót lé -

kok havi össze ge
Ft

Havi rend sze re sí tett
il let mény össze sen

Ft
Be osz tá si
il let mény

Ft

Rend fo ko za ti
illet mény

Ft

Tény le ges összeg
Ft

1 2 3 4 5 6
7

(3+4+5+6)
8

9
(8. osz lop öt szö rö se)

Összesen:

Dá tum: ................................................

P. H. 

…………………………………………………………………
igaz ga tó

Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Igaz ga tó sá ga
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
1/2007. (II. 13.) OGY

határozata

az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének rigai
csúcstalálkozója idejére nyújtott NATO támogatáshoz 

történõ magyar katonai hozzájárulásról szóló
beszámoló elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés „az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze -
té nek ri gai csúcs ta lál ko zó ja ide jé re nyúj tott NATO tá mo -
ga tás hoz tör té nõ ma gyar ka to nai hoz zá já ru lás ról” szó ló
be szá mo lót el fo gad ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Béki Gab ri el la s. k., Dr. Hen de Csa ba s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
2/2007. (II. 13.) OGY

határozata

a Magyar Köztársaság Kormányának a NATO
iraki Kiképzõ Missziójában történõ magyar katonai
részvétellel kapcsolatos döntésérõl szóló beszámoló

elfogadásáról**

Az Or szág gyû lés „A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá -
nak a NATO ira ki Ki kép zõ Misszi ó já ban tör té nõ ma gyar
ka to nai rész vé tel lel kap cso la tos dön té sé rõl” szó ló be szá -
mo lót el fo gad ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Béki Gab ri el la s. k., Dr. Hen de Csa ba s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

  * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. feb ru ár 12-i ülés nap ján fo -
gad ta el.

 ** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. feb ru ár 12-i ülés nap ján fo -
gad ta el.

Az Országgyûlés
3/2007. (II. 13.) OGY

határozata

egy magyar vezetésû afganisztáni tartományi
újjáépítési csoport létesítésérõl szóló beszámoló

elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés az „Egy ma gyar ve ze té sû af ga nisz tá ni
tar to má nyi új já épí té si cso port lé te sí té sé rõl” szó ló be szá -
mo lót el fo gad ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Béki Gab ri el la s. k., Dr. Hen de Csa ba s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
4/2007. (II. 13.) OGY

határozata

Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges
stabilizációs és humanitárius mûveletekben

résztvevõ külföldi fegyveres erõk
Magyar Köztársaság területén történõ

áthaladásáról szóló jelentés elfogadásáról**

Az Or szág gyû lés Irak de mok ra ti kus új já épí té sé hez
szük sé ges sta bi li zá ci ós és hu ma ni tá ri us mû ve le tek ben
részt ve võ kül föl di fegy ve res erõk Ma gyar Köz tár sa ság
 területén tör té nõ át ha la dá sá ról szó ló je len tést el fo gad ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Béki Gab ri el la s. k., Dr. Hen de Csa ba s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

  * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. feb ru ár 12-i ülés nap ján fo -
gad ta el.

 ** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. feb ru ár 12-i ülés nap ján fo -
gad ta el.
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Az Országgyûlés
5/2007. (II. 13.) OGY

határozata
a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek,

valamint a települési kisebbségi önkormányzati
képviselõk 2006. október 1-jén megtartott

választásáról szóló – az Országos Választási Bizottság
által benyújtott – jelentés elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés

1. el fo gad ja a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi
C. tör vény 105/A. § (4) be kez dés f) pont ja, va la mint
a 115/I. § (8) be kez dés b) pont ja ér tel mé ben az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság nak a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk 
és pol gár mes te rek, va la mint a te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor -
mány za ti kép vi se lõk 2006. ok tó ber 1-jén meg tar tott
 választásáról szó ló je len té sét,

2. meg ál la pít ja, a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és
pol gár mes te rek, va la mint a te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor -
mány za ti kép vi se lõk 2006. ok tó ber 1-jén meg tar tott
 választása tör vé nyes rend ben zaj lott le,

3. kö szö ne tét fe je zi ki a vá lasz tá sok meg szer ve zé sé ben 
és le bo nyo lí tá sá ban köz re mû kö dõ köz tiszt vi se lõk nek és
köz al kal ma zot tak nak, he lyi és te rü le ti vá lasz tá si szer vek -
nek, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság tag ja i nak, to váb bá
va la mennyi ál la mi és tár sa dal mi szerv nek és in téz mény -
nek, akik, il let ve ame lyek hoz zá já rul tak az ön kor mány za ti
vá lasz tá sok tör vé nyes le bo nyo lí tá sá hoz.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Béki Gab ri el la s. k., Dr. Hen de Csa ba s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
6/2007. (II. 13.) OGY

határozata
a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek,

valamint a települési kisebbségi önkormányzati
képviselõk 2006. október 1-jei választásának

megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos
állami feladatok végrehajtásáról szóló,

az önkormányzati és területfejlesztési miniszter által
benyújtott jelentés elfogadásáról**

Az Or szág gyû lés

1. el fo gad ja az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
 miniszter a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény
153. §-ának (3) be kez dé se alap ján elõ ter jesz tett a he lyi
 önkormányzati kép vi se lõk és pol gár mes te rek, va la mint a

te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk 2006. ok -
tó ber 1-jei vá lasz tá sá nak meg szer ve zé sé vel és le bo nyo lí -
tá sá val kap cso la tos ál la mi fel ada tok vég re haj tá sá ról szó ló
je len té sét,

2. meg ál la pít ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti kép vi se -
lõk és pol gár mes te rek, va la mint a te le pü lé si ki sebb sé gi
ön kor mány za ti kép vi se lõk 2006. ok tó ber 1-jén meg tar tott
vá lasz tá sa tör vé nyes rend ben zaj lott le,

3. kö szö ne tét fe je zi ki a vá lasz tá sok meg szer ve zé sé ben 
és le bo nyo lí tá sá ban köz re mû kö dõ he lyi és te rü le ti vá lasz -
tá si szer vek tag ja i nak, az Ön kor mány za ti és Te rü let fej -
lesz té si Mi nisz té ri um il le té kes szer ve ze tei tiszt ség vi se lõ i -
nek, akik, il let ve ame lyek hoz zá já rul tak az ön kor mány za ti
vá lasz tá sok tör vé nyes le bo nyo lí tá sá hoz,

4. kö szö ne tet nyil vá nít a vá lasz tá sok tisz ta sá gát és tör -
vé nyes sé gét fel ügye lõ nem zet kö zi meg fi gye lõk szak sze rû
mun ká já ért.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Béki Gab ri el la s. k., Dr. Hen de Csa ba s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
7/2007. (II. 13.) OGY

határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,

tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt ség vi -
se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló 14/2006.
(V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint  módosul:

Az Or szág gyû lés

az Eu ró pai ügyek bi zott sá gá ba
dr. Tóth Ber ta lan ko ráb ban meg üre se dett he lyé re

Tas ná di Pé tert,

a Költ ség ve té si, pénz ügyi és szám ve võ szé ki bizottsá gba
Bu rány Sán dor ko ráb ban meg üre se dett he lyé re

dr. Ka to na Bé lát

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Béki Gab ri el la s. k., Dr. Hen de Csa ba s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. feb ru ár 12-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
3/2007. (II. 13.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz, va la mint
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál -
la pí tá sa tár gyá ban hi va tal ból el jár va – dr. Ba logh Ele mér,
dr. Bra gyo va And rás, dr. Ko vács Pé ter és dr. Pa czo lay
 Péter al kot mány bí rók pár hu za mos in do ko lá sá val – meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: az Or szág gyû -
lés mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet
idé zett elõ az ál tal, hogy a sza bály sér té sek rõl  szóló
1999. évi LXIX. tör vény 77.  §-ában a sza bály sér té si õri zet
sza bá lyo zá sá nál nem biz to sí tot ta az Al kot mány 55.  §
(2) be kez dé sé bõl és 57.  § (5) be kez dé sé bõl le ve zet he tõ
 garanciális kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sét.

Az Al kot mány bí ró ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy
jog al ko tói fel ada tá nak 2007. de cem ber 31. nap já ig te gyen
ele get.

2. Az Al kot mány bí ró ság a sza bály sér té sek rõl  szóló
1999. évi LXIX. tör vény 77.  § (1)–(2) és a 86.  § (1) be kez -
dé se i vel össze füg gés ben a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló al kot mány -
jo gi pa naszt vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó a Bu da pes ti XVIII. és XIX. Ke rü le ti
Bí ró ság elõtt 11.Sz.XIX.520/2004. szám alatt fo lya mat -
ban volt sza bály sér té si ügy ben al kal ma zott õri zet be vé tel -
lel össze füg gés ben for dult al kot mány jo gi pa nasszal az
 Alkotmánybírósághoz. In dít vá nyá ban az Al kot mány bí ró -
ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban:
Abtv.) 1.  § d) pont já ra hi vat ko zás sal kér te, hogy az Al kot -
mány bí ró ság ál la pít sa meg a sza bály sér té sek rõl  szóló
1999. évi LXIX. tör vény (a továb biak ban: Sztv.) 77.  §
(1)–(2) és a 86.  § (1) be kez dé se i nek „mu lasz tás ban meg -

nyil vá nu ló alkot mány elle nességét”. Ál lás pont ja sze rint
„az Al kot mány 50.  § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lalt bí rói
 eljáráshoz való jo got, az Al kot mány 55.  § (1)–(2) be kez dé -
sét, va la mint 57.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt jog or vos lat -
hoz való jo got” sér ti „és mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkotmányelle nességhez ve zet [az Sztv.] az ál tal, hogy a
sza bály sér té si õri zet tel kap cso lat ban nem biz to sít az õri -
zet be vett nek jog or vos la ti jo got”. Az in dít vá nyo zó in dít -
vá nya alá tá masz tá sa ként utalt az 1993. évi XXXI. tör -
vénnyel ki hir de tett, az em be ri jo gok és az alap ve tõ sza bad -
sá gok vé del mé rõl  szóló, Ró má ban, 1950. no vem ber 4-én
kelt Egyez mény 5., 6. és 13. cik ke i ben és az 1976. évi
8. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett, az Egye sült Nem ze -
tek Köz gyû lé se XXI. ülés sza kán, 1966. de cem ber 16-án
el fo ga dott Pol gá ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez -
ség ok mány 2. Cikk 3. pont já ban meg fo gal ma zott kö ve tel -
mé nyek re, va la mint az Al kot mány bí ró ság 63/1997.
(XII. 11.) AB ha tá ro za tá ra (ABH 1997, 365.).

Az in dít vá nyo zó az Sztv. 77.  § (1)–(2) be kez dé sé vel
össze füg gés ben alkotmány elle nes jo gal kal ma zói gya kor -
la tot is ki fo gás olt és azt kér te, hogy az Al kot mány bí ró ság
az al kot mány jo gi pa nasz nak „ad jon helyt, je lez ve ez zel az
ügy ben al kal ma zott rend õrségi gya kor lat alkot mány elle -
nességét”.

II.

1. Az Al kot mány ren del ke zé se:
„55.  § (2) A bûn cse lek mény el kö ve té sé vel gya nú sí tott

és õri zet be vett sze mélyt a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül
vagy sza ba don kell bo csá ta ni, vagy bíró elé kell ál lí ta ni.
A bíró kö te les az elé ál lí tott sze mélyt meg hall gat ni és írás -
be li in do ko lás sal el lá tott ha tá ro zat ban sza bad láb ra he lye -
zé sé rõl vagy le tar tóz ta tá sá ról ha la dék ta la nul dön te ni.

(...)
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 el len,
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.”

2. Az Sztv. érin tett ren del ke zé se:
„77.  § (1) A rend õrség el zá rás sal is sújt ha tó sza bály sér -

tés ese tén – ha tet ten érés re ke rül sor – az el já rás alá vont
sze mélyt gyor sí tott bí ró sá gi el já rás le foly ta tá sa cél já ból
õri zet be ve he ti.

(2) A sza bály sér té si õri zet a bí ró ság ér de mi ha tá ro za tá -
nak meg ho za ta lá ig, de leg fel jebb het ven két órá ig tart. Az
el já rás alá vont sze mélyt nyom ban sza ba don kell bocsá -
tani, ha a sza bály sér té si õri zet tar ta ma alatt a bí ró ság
a gyor sí tott el já rást nem foly tat ta le, vagy nem sza bott ki
el zá rást.
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(3) Ha az el zá rást ki sza bó ha tá ro zat nem emel ke dett
jog erõ re és alap pal fel te he tõ, hogy az el já rás alá vont sze -
mély sza bad lá bon újabb, el zá rás sal is sújt ha tó sza bály sér -
tést kö vet ne el, a bí ró ság a sza bály sér té si õri zet tar ta mát
a má sod fo kú ha tá ro zat meg ho za ta lá ig in do kolt ha tá ro zat -
tal meg hosszab bít hat ja.

(4) A sza bály sér té si õri zet a (3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott eset ben a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho -
za ta lá ig, il let ve a nem jog erõ sen ki sza bott el zá rás tarta -
máig, de leg fel jebb a meg hosszab bí tás tól szá mí tott tíz
 napig tart.

(5) A sza bály sér té si õri zet tar ta mát meg hosszab bí tó
 határozattal szem ben az el já rás alá vont sze mély és vé dõ je
a ki hir de tés kor fel leb be zést je lent het be. A me gyei bí ró ság 
a sza bály sér té si õri zet tar ta má nak meg hosszab bí tá sa  miatt
be je len tett fel leb be zést az ér de mi ha tá ro zat el len be je len -
tett fel leb be zés sel együtt bí rál ja el.

(6) A sza bály sér té si õri zet el ren de lé sé rõl az el já rás alá
vont sze mély ál tal meg je lölt hoz zá tar to zót a rend õrség
 haladéktalanul ér te sí ti, en nek hi á nyá ban az el já rás alá vont 
sze mély ál tal meg je lölt más sze mélyt kell ér te sí te ni.

(7) A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja sza -
bály sér té si õri zet be vé te lé rõl a pa rancs no kát is ér te sí te ni
kell.”

III.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként az in dít vány el bí rál -
ha tó sá gá nak kér dé sé ben fog lalt ál lást.

Az Abtv. 48.  § (2) be kez dé se sze rint az al kot mány jo gi
pa naszt a jog erõs ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott hat van 
na pon be lül le het írás ban be nyúj ta ni. A je len ügy ben az
 indítványozó egy sza bály sér té si õri zet be vé tel lel össze -
füg gés ben for dult az Al kot mány bí ró ság hoz. A 2004. de -
cem ber 6-án kez dõ dött sza bály sér té si õri ze tet a Bu da pes ti
XVIII. és XIX. Ke rü le ti Bí ró ság a 2004. de cem ber 9-én
tar tott tár gya lá son 11.Sz.XIX.520/2004/2-I. szám alatt
 hozott vég zé sé vel szün tet te meg. Az in dít vá nyo zó az
 indítványt 2005. feb ru ár 4-én aján lott kül de mény ként adta
pos tá ra, te hát a tör vényes ha tár idõn be lül nyúj tot ta be az
Al kot mány bí ró ság hoz (768/D/2002. AB ha tá ro zat, ABH
2003, 1542, 1544.; 917/D/2002. AB ha tá ro zat, ABH 2004, 
1680, 1684.; 540/D/2002. AB ha tá ro zat, ABH 2004, 1614, 
1615.).

Az Abtv. 48.  § (1) be kez dé se sze rint Al kot mány ban
 biztosított jo ga i nak meg sér té se  miatt al kot mány jo gi
 panasszal az for dul hat az Al kot mány bí ró ság hoz, aki nek a
jog sé rel me az alkot mány elle nes jog sza bály al kal ma zá sa
foly tán kö vet ke zett be, és egyéb jog or vos la ti le he tõ sé ge it
már ki me rí tet te, ille tõ leg más jog or vos la ti le he tõ ség nincs
szá má ra biz to sít va. Az Al kot mány bí ró ság már több ha tá -
ro za tá ban rá mu ta tott, hogy az „Abtv. 48.  § (1) be kez dé se
sze rint az al kot mány jo gi pa nasz be nyúj tá sá nak fel té te lei
közé tar to zik, hogy az Al kot mány ban biz to sí tott jog sé rel -
me „az alkot mány elle nes jog sza bály al kal ma zá sa foly tán”

kö vet kez zék be. En nél fog va az Abtv. alap ján a sza bá lyo -
zás hi á nya  miatt, azaz mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot -
mány sér tés meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vány al kot -
mány jo gi pa nasz ként való elõ ter jesz té se az Abtv.-bõl nem
ve zet he tõ le” (1044/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 2004,
1160, 1176.; 986/B/1999. AB ha tá ro zat, ABH 2005, 889,
900.; 276/D/2002. AB ha tá ro zat, ABK 2006. jú ni us, 486,
488.).

Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességre ala pí tott al kot -
mány jo gi pa naszt az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy -
rend jé rõl és an nak 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 za ta
(ABH 2003, 2065.) 29.  § e) pont ja alap ján – ér de mi vizs -
gá lat nél kül – vissza uta sí tot ta.

2. Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta ér tel -
mé ben „mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sá ra ak kor ke rül het sor, ha a jog al ko tó
szerv a jog sza bá lyi fel ha tal ma zás ból szár ma zó jog al ko tói
fel ada tát el mu lasz tot ta, és ez zel alkot mány elle nességet
idé zett elõ. A jog al ko tó szerv jog sza bály-al ko tá si kö te le -
zett sé gé nek konk rét jog sza bá lyi fel ha tal ma zás nél kül is
kö te les ele get ten ni, ha azt ész le li, hogy a ha tás- és fel adat -
kö ré be tar to zó te rü le ten jog sza bá lyi ren de zést igény lõ kér -
dés me rült fel. Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nességet ál la pít meg, ha alap ve tõ 
jog ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges ga ran ci ák hi á nyoz nak,
 illetve, ha a hi á nyos sza bá lyo zás alap ve tõ jog ér vé nye sí té -
sét ve szé lyez te ti. [22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH
1990, 83, 86.; 37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 
227, 232.] Mi vel az Al kot mány bí ró ság nak – az Abtv.
 preambulumában is meg fo gal ma zott – el sõd le ges fel ada ta
az Al kot mány ban biz to sí tott alap jo gok vé del me, a tes tü let
szük ség ese tén hi va tal ból el jár va ál la pít meg mu lasz tás ban 
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet, s erre sor ke rül het
al kot mány jo gi pa nasz alap ján in dult el já rás ban is”
[6/2001. (III. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 93, 103.].

Az Al kot mány bí ró ság – az in dít vá nyo zó ál tal fel ve tett
kér dés ben, az Al kot mány 55.  § (2) és az 57.  § (5) be kez dé -
se it il le tõ en – hi va tal ból foly tat ta le az el já rást.

3. Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban fog lal ko -
zott a sza bály sér té si el já rás sal szem ben tá masz tott al kot -
má nyos kö ve tel mé nyek kel. Kö vet ke ze te sen ér vé nye sí tett
ál lás pont ja sze rint a sza bály sér té si el já rás bár je len tõs
mér ték ben el tér a bün te tõ el já rás tól, tar tal mi lag azon ban
„ro kon sá got mu tat. (...) A sza bály sér té si el já rás a bün te tõ
el já rás hoz ké pest egy sze rûbb, nem ér vé nye sül nek ben ne
ma ra dék ta la nul a bün te tõ el já rás alap el vei sem. (...) A bûn -
cse lek mé nyek és a sza bály sér té sek sú lyu kat, tár sa da lom ra
ve szé lyes sé gü ket, to váb bá szank ci ós rend sze rü ket il le tõ en 
sem ál lít ha tók egy más sal pár hu zam ba. Nem ke zel he tõk
a sza bály sér té sek ugyan olyan igény mér cé vel, mint a bûn -
cse lek mé nyek, il let ve a bün te tõ el já rás so rán ér vé nye sü lõ
ga ran ci á lis sza bá lyok” (1284/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH
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1991, 562, 563–564.). Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor
– össz hang ban az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak gya -
kor la tá val – arra is rá mu ta tott, hogy a sza bály sér té si el já -
rás kri mi ná lis jel le gé bõl kö vet ke zik, hogy a bün te tõ el já -
rás sal szem ben tá masz tott, Al kot mány ban meg fo gal ma -
zott kö ve tel mé nyek nek en nek az el já rás nak is meg kell
 felelnie [63/1997. (XII. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 1997,
365, 368–369.].

4. Az Al kot mány 55.  § (2) be kez dé se sze rint a bûn cse -
lek mény el kö ve té sé vel gya nú sí tott és õri zet be vett sze -
mélyt a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül vagy sza ba don kell
bo csá ta ni, vagy bíró elé kell ál lí ta ni. Az Al kot mány bí ró -
ság a bün te tõ el já rás ban al kal ma zott elõ ze tes le tar tóz ta tás
in téz mé nyé nek al kot má nyos sá gi vizs gá la ta so rán a
26/1999. (IX. 8.) AB ha tá ro zat ban hang sú lyoz ta, hogy az
„ál la mi bün te tõ igény ér vé nye sí té se ér de ké ben a tár sa da -
lom vé del me, a köz ér dek szem pont já ból al kot má nyo san is
szük sé ges és in do kolt an nak le he tõ vé té te le, hogy az ál lam
a bûn cse lek mény ala pos gya nú já val ter helt sze mélyt sza -
bad sá gá tól idõ le ge sen meg fossza a bün te tõ jo gi fe le lõs ség -
re vo nás meg hi ú sí tá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben.
A sze mé lyi sza bad ság ilyen kor lá to zá sá nak al kot má nyos
le he tõ sé gét köz vet ve az Al kot mány 55.  § (2) be kez dé se
is ki fe je zés re jut tat ja az elõ ze tes le tar tóz ta tás tár gyá ban
tör té nõ bí rói dön tés ga ran ci á i nak meg fo gal ma zá sá val”
(ABH 1999, 265, 276.).

Az Al kot mány bí ró ság sze rint az „Al kot mány 55.  §
(2) be kez dé se a hang súlyt az õri zet be vett sze mély elõ ze -
tes le tar tóz ta tá sá nak bí rói ha tás kö ré re he lye zi” [19/1999.
(VI. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 150, 154.].

Ha son ló ga ran ci á lis je len tõ sé get tu laj do nít az Al kot -
mány bí ró ság a „le he tõ leg rö vi debb idõ” elõ írásának
[26/1999. (IX. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 265, 272.;
673/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 446, 447.].

Az egyén Al kot mány ból ere dõ joga a sze mé lyi sza bad -
ság ra és a sze mé lyi biz ton ság ra ugyan is ak kor él vez ha té -
kony vé del met, ha az el já rás tény le ges idõ tar ta ma nem -
csak a tör vény sze rin ti ma xi má lis ha tár idõn be lül ma rad,
ha nem az ügy sa já tos sá ga i val is adek vát.

5. Az Al kot mány bí ró ság ér tel me zé sé ben az Al kot -
mány 57.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt jog or vos lat hoz való
jog olyan al kot má nyos alap jog, amely min den kit meg il let,
aki nek jo gát, vagy jo gos ér de két a bí rói, ál lam igaz ga tá si
vagy más ha tó sá gi dön tés érin ti. A jog or vos lat hoz való jog 
tár gyát te kint ve a bí rói, ille tõ leg a ha tó sá gi dön té sek re ter -
jed ki. A jog or vos lat hoz való jog tar tal ma az ér de mi ha tá -
ro za tok te kin te té ben a más szerv hez vagy a ma ga sabb
 fórumhoz for du lás le he tõ sé ge. A jog or vos lat hoz való jog
„tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint” gya ko rol ha tó, ezért
az egyes el já rá sok ban el té rõ sza bá lyo zás le het sé ges.
A jog or vos lat hoz való jo got ki zá ró lag a jog vi ták éssze rû
idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké ben és az zal ará nyo san
kor lá toz hat ja – mi nõ sí tett több ség gel – a tör vényhozó
[5/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 27, 31.;

1437/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 453, 454.;
513/B/1994. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 731, 733–734.;
22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 108,
109–110.; 23/1998. (VI. 9.) AB ha tá ro zat, ABH 1998,
182, 186.; 24/1999. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1999,
237, 243–246.; 29/1999. (X. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1999,
294, 297–298.]. „Min den jog or vos lat lé nye gi, im ma nens
ele me a „jog or vos lás” le he tõ sé ge, va gyis a jog or vos lat
 fogalmilag és szubsz tan ci á li san tar tal maz za a jog sé re lem
or vo sol ha tó sá gát” [23/1998. (VI. 9.) AB ha tá ro zat, ABH
1998, 182, 186.].

6. Az Sztv. a sza bály sér té si õri ze tet az el zá rás sal is
sújt ha tó sza bály sér té sek kö ré ben a gyor sí tott bí ró ság elõt ti 
fe le lõs ség re vo nás ér de ké ben el ren del he tõ kény szer in téz -
ke dés ként sza bá lyoz za, amely a bí ró ság ér de mi ha tá ro za -
tá nak meg ho za ta lá ig, de leg fel jebb 72 órá ig tart hat. Az
 elzárással is sújt ha tó sza bály sér tés el kö ve tõ jét, amennyi -
ben tet ten ér ték, a rend õrség ál lít ja elõ. Az elõ ál lí tás  miatt
ön ál ló jog or vos lat nak: pa nasz nak (ami után to váb bi jog or -
vos lat nak, vég sõ so ron bí ró sá gi kont roll nak) van he lye
[a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény (a továb -
biak ban: Rtv.) 92.  § (1) be kez dés, 93.  §]. Az elõ ál lí tást
köve tõen a rend õrség ren de li el a sza bály sér té si õri ze tet,
ami el len a tör vény ön ál ló jog or vos la tot nem biz to sít, azt
a bí ró ság ál tal ho zott ér de mi ha tá ro zat el len be nyúj tott
jog or vos lat ban le het ki fo gá sol ni. A bí ró ság a tár gya lás
meg tar tá sa elõtt meg vizs gál ja, hogy meg van nak-e az õri -
zet be vé tel fel té te lei [Sztv. 126.  § (2) be kez dés]. En nek
 hiányában az ügyet vissza ad ja a rend õrségnek, majd
 késõbb az írás ban elõ ter jesz tett fel je len tés re az – el zá rás -
sal is sújt ha tó sza bály sér té sek re vo nat ko zó – ál ta lá nos sza -
bá lyok (Sztv. 119–120.  §) sze rint jár el és hoz ha tá ro za tot,
amely el len ugyan csak jog or vos lat nak van he lye (Sztv.
121.  §).

7. Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben meg ál la pí tot -
ta: az Sztv.-nek a sza bály sér té si õri zet re vo nat ko zó sza bá -
lyo zá sa az zal, hogy a bûn cse lek mény tár sa da lom ra ve szé -
lyes sé gét el nem érõ ma ga tar tás  miatt, ön ál ló jog or vos la ti
le he tõ ség nél kül ered mé nyez 72 órá ig tar tó sza bad ság kor -
lá to zást, nem fe lel meg az Al kot mány 55.  § (2) be kez dé sé -
ben és az 57.  § (5) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott garan -
ciális kö ve tel mé nyek nek. Mi vel a tör vényhozó nem biz to -
sí tott az érin tet tek szá má ra a sza bály sér té si õri zet el ren de -
lé se el le ni ha té kony jog or vos la tot, ezért az Alkotmány -
bíróság meg íté lé se sze rint az õri zet – ön ma gá ban alkot -
mány elle nesnek nem mi nõ sít he tõ – leg fel jebb 72 órás idõ -
tar ta ma nem fe lel meg „a le he tõ leg rö vi debb idõn be lü li”
sza ba don bo csá tás vagy bí ró ság elé ál lí tás al kot má nyi
 követelményének.

Az Al kot mány bí ró ság rá mu tat arra, hogy al kot má nyo -
san nem in do kol ha tó, hogy az Al kot mány 57.  § (5) be kez -
dé se sze rin ti „köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len”
is biz to sí tan dó jog or vos la tot a sza bály sér té si õri zet tel
szem ben mi ért csak a sza bály sér tést ér dem ben tár gya ló
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 bírói sza kasz ban, a bí ró ság ál tal ho zott ér de mi ha tá ro zat
el len be nyúj tott fel leb be zés ben – azaz az el já rás vé gén –
le het igény be ven ni. Sem mi sem in do kol ja, hogy a sza -
bály sér té si õri zet tel szem ben an nak el ren de lé se kor ne
 lehessen jog or vos lat tal élni. A jog al ko tó sza bad sá gá ban
áll an nak el dön té se, hogy a sza bály sér té si õri zet tel szem -
ben an nak el ren de lé se kor be nyújt ha tó jog or vos la ti ké re -
lem bí rói el bí rá lá sá nak biz to sí tá sát a je len le gi rend szer
sze rin ti idõ tar tam meg tar tá sá val vagy ép pen rö vi dí té sé vel, 
il let ve más, ren del ke zés re álló bí rói fó rum be kap cso lá sá -
val, vagy pe dig egyéb mó don cél sze rûbb biz to sí ta ni.

Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint, ha
 valamely alap jog ér vé nye sü lé sé hez, vagy vé del mé hez
a vizs gált sza bá lyo zás ban fog lalt ga ran ci á lis ren del ke zé -
sek nem elég sé ge sek, mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkotmány elle nességet ál la pít meg. „Az alap jog ér vé nye -
sü lé sé hez szük sé ges ga ran ci ák hi á nya ér te lem sze rû en
 vonatkozik arra is, ami kor az alap jog kor lá to zá sá nak
 alkotmányosságához el en ged he tet len ga ran ci ák hi á nyoz -
nak” [36/2000. (X. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 241,
274–275.]. Eb ben az eset ben az Al kot mány bí ró ság az
 Alkotmány 55.  § (2) be kez dé sé ben és az 57.  § (5) be kez dé -
sé ben meg fo gal ma zott ga ran ci ák hi á nya  miatt ál la pí tot ta
meg a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nes
hely ze tet és hív ta fel – az Abtv. 49.  § (1) be kez dé se alap ján 
ha tár idõ tû zé sé vel – a tör vényhozót jog al ko tá si fel ada tá -
nak tel je sí té sé re.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben
tör té nõ köz zé té te lét a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Er dei Ár pád s. k., Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 158/D/2005.

Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró 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, ugyan ak kor ál lás pon tom sze rint a mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nességet egye dül az Al kot mány
55.  § (2) be kez dé se (a ha be as cor pus) alap ján, va gyis

a sze mé lyi sza bad ság alkot mány elle nes kor lá to zá sa  miatt
kel lett vol na meg ál la pí ta ni.

A sza bály sér té si õri zet je len le gi sza bá lya ugyan is nem
a jog or vos lat hoz való jo got kor lá toz za, ha nem az Al kot -
mány 55.  §-ában vé dett sze mé lyi sza bad sá got. Eh hez
 képest a jog or vos lat hoz való jog kor lá to zá sa, ha egy ál ta lán 
meg ál la pít ha tó, má sod la gos. A sze mé lyi sza bad ság tól
való meg fosz tás mint sze mé lyi sza bad ság hoz való jog kor -
lá to zá sá ra há rom alap ve tõ kö ve tel ményt fo gal maz meg az
Al kot mány:

(1) az in téz ke dés nek az Al kot mány 55.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ jogi sza -
bá lyo zá son kell ala pul nia;

(2) a sza bá lyo zás nak – mint min den alap jog-kor lá to zás -
nak – meg kell fe lel nie az ará nyos ság, szük sé ges ség kö ve -
tel mé nye i nek;

(3) meg kell fe lel nie az Al kot mány 55.  § (2) és (3) be -
kez dé se i ben meg ha tá ro zott el já rá si kö ve tel mé nyek nek.

Az Sztv. 77.  § (1) be kez dé se sze rin ti sza bály sér té si õri -
zet sza bá lyo zá sa ez utób bi kö ve tel mény te kin te té ben tar -
tal maz mu lasz tást. Az Al kot mány 55.  § (2) be kez dé sé ben
ta lál ha tó a sze mé lyi sza bad ság leg fon to sabb el já rá si
 garanciája: „a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel gya nú sí tott
és õri zet be vett sze mélyt a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül
vagy sza ba don kell bo csá ta ni, vagy bíró elé kell ál lí ta ni.
A bíró kö te les az elé ál lí tott sze mélyt meg hall gat ni és írás -
be li in dok lás sal el lá tott ha tá ro zat ban sza bad láb ra he lye zé -
sé rõl vagy le tar tóz ta tá sá ról ha la dék ta la nul dön te ni”.

1. Az Al kot mány bí ró ság több ször ki fej tet te, hogy az Al -
kot mány „bûn cse lek mény” ter mi nu sa a kri mi ná lis sza bály -
sér té se ket is ma gá ban fog lal ja [így pl. 63/1997. (XII. 12.) AB
ha tá ro zat, ABH 365, 368.]. Ezt ese tünk ben nem csak a sza -
bály sér té sek (,,ki há gá sok”) tör té ne ti ere de te – a bûn cse lek -
mé nyek hár mas fel osz tá sa – in do kol ja,  hanem kü lö nö sen az,
hogy az el zá rás sal is sújt ha tó sza bály sér té sek (til tott ké jel gés, 
ga ráz da ság, ve szé lyes fe nye ge tés, ön ké nyes be köl tö zés, a lo -
pás egy spe ci á lis alak za ta, a ter mény lo pás, rend za va rás, ve -
szé lyes fe nye ge tés) mind „sza bá lyos” bûn cse lek mé nyek
eny hébb (ba ga tell) alak zatai. A sze mé lyi sza bad ság kor lá to -
zá sa szem pont já ból egyéb ként is mind egy, mi lyen a sza bad -
ság kor lá to zás ra okot adó cse lek mény jogi mi nõ sí té se: a sza -
bály sér té si  õrizetbe vett ugya nab ba a rend õr sé gi fog dá ba ke -
rül, mint a bûn cse lek mény el kö ve té sé nek gya nú ja  miatt õri -
zet be vet tek.

2. Az Al kot mány 55.  § (2) be kez dé se te hát al kal ma zan -
dó a sza bály sér té si õri zet re is. Így a sza bály sér té si õri zet be 
vett sze mély nek is joga van arra, hogy „a le he tõ leg rö vi -
debb idõn be lül” bíró dönt sön a sza bad ság kor lá to zás fenn -
tar tá sá ról vagy meg szün te té sé rõl. A Sztv. 77.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott het ven két órás ha tár idõ – a ha tá ro -
zat sze rint is – alkotmányelle nesen hosszú, mi vel lé nye ge -
sen hosszabb, mint az Al kot mány ban meg kí vánt „le he tõ
leg rö vi debb” idõ. Bi zo nyít ja ezt egyéb ként az is, hogy az
Sztv. ere de ti, 1999. jú ni us 28-án ki hir de tett szö ve gé ben
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még hu szon négy óra volt a sza bály sér té si õri zet leg -
hosszabb idõ tar ta ma, azon ban ezt még az Sztv. hatályba -
lépése – 2000. már ci us 1. – elõtt az 1999. de cem ber 21-én
el fo ga dott, a bün te tõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
1999. évi CXX. tör vény 41.  §-a het ven két órá ra emel te,
így a hu szon négy órás idõ tar tam ról  szóló sza bály nem is
lé pett ha tály ba. A mó do sí tó tör vény in dok lá sa sze rint a
 huszonnégy órás ha tár idõ „adott eset ben in do ko lat la nul
rö vid le het, és így meg ala po zott az ügy ér de mi el bí rá lá sát
is aka dá lyoz hat ja (sic).”

Ez az in dok lás nem ál lít ja, hogy a het ven két óra a „le he -
tõ leg rö vi debb idõ”, ha nem pusz tán cél sze rû sé gi szem pon -
tok kal ér vel. Az ügy meg ala po zott el bí rá lá sá ra való hi vat -
ko zás an nál ke vés bé in do kolt, mert a sza bály sér té si õri zet
elõ fel té te le a tet ten érés, ami a tény ál lás alap ve tõ tisz tá zott -
sá gát min den kép pen fel té te le zi.

3. Az Al kot mány 55.  § (2) be kez dé se sze rint a sza bad -
ság kor lá to zás fenn tar tá sá ról vagy meg szün te té sé rõl  szóló
dön tést nem csak a „le he tõ leg rö vi debb idõn be lül” kell
meg hoz ni, ha nem bí ró nak kell róla dön te nie, még hoz zá
írás be li in dok lás sal. A mai sza bá lyo zás ban ép pen az al kot -
má nyos mu lasz tás, hogy a sza bály sér té si õri zet be vett sze -
mély sza bad sá gá nak kor lá to zá sá ról csak het ven két óra
után szü le tik bí rói dön tés. A jog or vos lat hoz való jog
[ Alkotmány 57.  § (5) be kez dés] sé rel me is ab ban áll, hogy
a sza bály sér té si õri zet be vett sze mély sza bad ság kor lá to zá -
sá ról csak het ven két óra után szü le tik jog or vos lat tal
 támadható bí rói ha tá ro zat.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró

A pár hu za mos in do ko lás hoz csat la ko zom:

Dr. Ba logh Ele mér s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter al kot mány bí ró pár hu za mos in do ko -
lá sa

A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel és an nak in do ko lá sá val 
egyet ér tek. Az in do ko lást azon ban a kö vet ke zõk kel kí vá -
nom ki egé szí te ni.

1. Az Al kot mány 55.  § (2) be kez dé se szö veg sze rû en
kö zel áll az 1993. évi XXXI. tör vénnyel ki hir de tett, az
 emberi jo gok és az alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl
 szóló, Ró má ban, 1950. no vem ber 4-én kelt Egyez mény
(a to váb bi ak ban: Em be ri Jo gok Eu ró pai Egyez mé nye)
5. cikk 1. és 3.  §-ai hoz.

Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga szá mos íté le té ben
fog lal ko zott az õri zet be vé tel jog sze rû sé gé nek az Em be ri

Jo gok Eu ró pai Egyez mé nyé nek 5. cik ké ben fog lal ta kat
érin tõ el já rá si ga ran ci á i val.

„5. Cikk – Sza bad ság hoz és biz ton ság hoz való jog
1. Min den ki nek joga van a sza bad ság ra és a sze mé lyi

biz ton ság ra. Sza bad sá gá tól sen kit sem le het meg fosz ta ni,
ki vé ve az aláb bi ese tek ben és a tör vény ben meg ha tá ro zott
el já rás út ján:

(...)
c) tör vényes le tar tóz ta tás vagy õri zet be vé tel ab ból

a cél ból, hogy e bûn cse lek mény el kö ve té se ala pos gya nú ja 
 miatt az ille té kes ha tó ság elé ál lít sák vagy ami kor éssze rû
ok nál fog va szük sé ges, hogy meg aka dá lyoz zák bûn cse -
lek mény el kö ve té sé ben vagy an nak el kö ve té se után a szö -
kés ben;

(...)
2. E Cikk 1. c) be kez dé sé nek ren del ke zé sé vel össz -

hang ban le tar tóz ta tott vagy õri zet be vett min den sze mélyt
ha la dék ta la nul bíró vagy a tör vény ál tal bí rói ha tás kör rel
fel ru há zott más tiszt ség vi se lõ elé kell ál lí ta ni, és a le tar tóz -
ta tott vagy õri zet be vett sze mély nek joga van arra, hogy
éssze rû idõ ha tá ron be lül tár gya lást tart sa nak ügyé ben
vagy a tár gya lá sig sza bad láb ra he lyez zék. A sza bad láb ra
he lye zés olyan fel té te lek hez köt he tõ, me lyek biz to sít ják
a tár gya lá son való meg je le nést.”

Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga az 5. cikk 1. c) pont -
ban érin tett „ala pos gya nú”-t il le tõ en hang sú lyoz ta, hogy „a
gya núk ala pos sá ga az 5. cikk 1. c) ál tal a sza bad ság tól való
ön ké nyes meg fosz tás sal szem ben biz to sí tott vé de lem lé nye gi 
ele me. (....) A gya nú ala pos sá ga fel té te le zi olyan té nyek nek
vagy in for má ci ók nak a lé tét, ame lyet egy  objektív kül sõ
szem lé lõt is arra a kö vet kez te tés re bír ná nak, hogy az il le tõ el -
kö vet het te a jog sér tést. Ami ala pos nak mi nõ sül, az azon ban a 
kö rül mé nyek összes sé ge alap ján ál la pít ha tó meg” (Fox,
Camp bell és Hart ley c. Egye sült Ki rály ság ügy ben 1990. au -
gusz tus 30-án ho zott íté let, 32.  §). Ezt fel idéz ve, az Em be ri
Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga arra is rá mu ta tott, hogy „az 5. cikk 1. 
c) sze rin ti õri zet be vé tel so rán vég re haj tott ki hall ga tás cél ja
az, hogy ki egé szít se a bûn ügyi nyo mo zást, meg erõ sít ve vagy
el uta sít va a le tar tóz ta tás ra okot adó gya nú kat. Ezért te hát, a
gya núk nak ala pot adó té nyek nek nem kell ugyan olyan szin -
tû ek nek len ni ük, mint ame lyek szük sé ge sek az el íté lés hez
vagy akár csak a vád eme lés hez, ami a bün te tõ el já rás
 következõ fá zi sa. Az õri zet be vé tel idõ tar ta má nak meg íté lé -
sé ben a gya nú meg kö ve telt foka is je len tõ ség gel bír” (Mur -
ray c. Egye sült Ki rály ság ügy ben 1994. szep tem ber 21-én
ho zott íté let 55–56.  §). „Az a tény, hogy [a pa na szost] nem
he lyez ték vád alá és nem ál lí tot ták bí ró ság elé, ha nem sza ba -
don en ged ték egy mint egy egy órás ki hall ga tás után, nem je -
len ti azt, hogy le tar tóz ta tá sá nak cél ja és fog va tar tá sá nak cél -
ja ne lett vol na össze egyez tet he tõ az 5. cikk 1. c)-vel. Ha a le -
tar tóz ta tás és a fog va tar tás cél ja  valóban az, hogy az il le tõt
az ille té kes bí rói szerv elé ál lít sák, úgy az en nek a cél nak
az e lé ré sét szol gá ló me cha niz mu sok nem meg ha tá ro zó jel le -
gû ek” (Mur ray c. Egye sült Ki rály ság ügy ben 1994. szep -
tember 21-én ho zott íté let 67–68.  §). Ugyan eze ket a krité -
riumokat so rol ta fel az  Emberi Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga

2007/16. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 809



a  Goussinski c. Orosz or szág ügy ben 2004. má jus 19-én ho -
zott íté le té nek 53.  §-ában.

Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga sze rint az õri zet be
vé tel, il let ve a le tar tóz ta tás vo nat ko zá sá ban a ga ran cia -
rend szer há rom fel té tel re épül: mû köd jön gyor san, le gyen
au to ma ti kus, olyan füg get len, bí rói ter mé sze tû in téz mény
vé gez ze, amely nek a sza bad láb ra he lye zés re is jogosult -
sága van (Zer vu dac ki c. Fran cia or szág ügy ben ho zott
2006. jú li us 27-i íté let, 33–35.  §).

A je len ügy vo nat ko zá sá ban érin tett idõ di men zi ót il le -
tõ en az elõb bi nek van je len tõ sé ge.

A Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga le szö gez te, hogy a „ha -
la dék ta la nul” fo ga lom nem azo no sít ha tó az „azon na li ság gal” 
(Bro gan c. Egye sült Ki rály ság ügy ben 1988. no vem ber
29-ben ho zott íté let 58–59.  §-a). Az idõ tar tam
 vonatkozásában az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak
[a kez det ben hat majd öt na pot még to le rál ha tó nak te kin tett
kis sé bi zony ta lan gya kor la ta szi go ro dott és egyér tel mûb bé
vált] és a Bro gan ügy ben ho zott íté let (62.  §) nyo mán a négy
na pot meg ha la dó idõ tar ta mot túl zott nak te kin tik és ezt, mint
ab szo lút nak te kint he tõ idõ tar ta mot az  Emberi Jo gok Eu ró pai
Bí ró sá ga a McKay c. Egye sült  Királyság ügy ben ho zott
2006. ok tó ber 3-i íté le té nek 47.  §-ában is meg erõ sí tet te, hoz -
zát éve azon ban, hogy [az 5. cikk 3. §-nak] „nem le het olyan
ér tel met tu laj do ní ta ni, ami azt je len te né, hogy az ide ig le nes
õri zet bõl való  elbocsátásra irá nyu ló el já rás nak ha ma rabb kel -
le ne le zaj la nia, mint az elsõ au to ma ti kus el len õr zés nek,
amely re a  Bíróság a ma xi mum négy na pos idõ tar ta mot
meghatá rozta”.

Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga ugyan ak kor en nél
rö vi debb idõ tar ta mot is össze egyez tet he tet len nek tar tott
az Egyez ménnyel, ha ti. a tény le ges idõ tar tam már túl lép te
azt a ma xi mu mot, amit a nem ze ti jog elõ írt (Zer vu dac ki
c. Fran cia or szág ügy ben ho zott 2006. jú li us 27-i íté let,
44–46.  §).

Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga az ügyész ség ál tal
gya ko rolt kont rollt ab ban az eset ben nem tar tot ta elég sé -
ges nek, ha az ügyész ség a nyo mo za ti el já rás ban ját szott
sze re pe  miatt nem volt bí rói ha tás kör rel fel ru há zott sze -
mély nek te kint he tõ (A.S. c. Len gyel or szág ügy ben ho zott
2006. ok tó ber 23-i íté let 81.  §, Yo si fov c. Bul gá ria ügy ben
ho zott 2006. de cem ber 7-i íté let 48.  § stb.). Ilyen eset ben
még a ha mar gya ko rolt el len õr zés ese tén is az 5. cikk 3.  §
sze rin ti idõ tar ta mot úgy kell szá mí ta ni, hogy az az elsõ
 bírói kont roll meg va ló sí tá sá ig tart.

Az õri zet be vé tel ese tén meg kö ve telt bí rói kont roll nak
tény le ges nek kell len nie, és a szin te szó sze rint azo nos, az
ügy és az el kö ve tõ sze mé lyi sa já tos sá ga i hoz nem iga zí tott, 
blan ket ta vég zé sek ki bo csá tá sa ugyan ak kor a bí ró sá gi
kont rol lal szem ben tá masz tott mi nõ sé gi kri té ri u mo kat
nem tel je sí ti (Svips ta c. Lett or szág ügy ben ho zott 2006.
már ci us 9-i íté let 109.  §). Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró -
sá ga nem elé ge dett meg az zal, ha csak ügy ér de mé ben
dön tõ bíró bí rál hat ja fe lül az õri zet be vé tel jo gos sá gát
(Svips ta c. Lett or szág ügy ben ho zott 2006. már ci us 9-i íté -
let 142.  §), de eb ben az ügy ben egy hó na pot meg ha la dó

idõ tar tam is el telt az õri zet be vé tel és az ér de mi bí rói tár -
gya lá son ho zott íté let kö zött. Az Em be ri Jo gok Eu ró pai
Bí ró sá ga arra is rá mu ta tott, hogy az õri zet be vé tel vo nat -
ko zá sá ban ho zott dön tés nek és e dön tés kont roll já nak az
al ter na tí vá kat is meg fele lõen mér le gel nie kell (Dom bek
c. Len gyel or szág ügy ben 2006. de cem ber 12-én ho zott íté -
let 70.  §).

2. Az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak gya kor la tát
figye lembe véve a ha tá lyos ma gyar meg ol dás pri ma fa cie
az Egyez mény sze rin ti ke re tek kö zött el he lyez he tõ.

Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak gya kor la tá ra is
fi gye lem mel nem tu laj do nít ha tó kü lö nö sebb je len tõ ség
an nak a szó hasz ná la ti kü lönb ség nek, amely az Al kot mány
55.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ „le he tõ leg rö vi debb idõn
be lül”, il let ve az Em be ri Jo gok Eu ró pai Egyez mé nyé nek
5. cikk 3 be kez dé sé nek ma gyar for dí tá sá ban hasz nált
„ haladéktalanul” ha tá ro zó szók kö zött pusz tán nyelv ta ni
szem pont ból meg ál la pít ha tó.

Te kin tet tel arra, hogy az em be ri jo go kat il le tõ en egy nem -
ze ti jog vé del mi rend szer nagy vo na lúbb, pre cí zebb  lehet a
nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sai sze rin ti ek nél, nincs el mé -
le ti, il let ve nem zet kö zi jogi aka dá lya an nak [és nem üt kö zik
az Al kot mány 7.  § (1) ál tal meg kö ve telt „össz hang” sza bá -
lyá val sem], hogy a mi ni mum kö ve tel mé nyek tõl fel fe lé tér -
jen el (lásd eb ben az ér te lem ben az Em be ri Jo gok Eu ró pai
Egyez mé nye 53. cik két, az 1976. évi 8. tör vény ere jû ren de -
let tel ki hir de tett Pol gá ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi
Egyez ség ok má nya 5. cikk 2-t.).

Mi vel az Al kot mány bí ró ság szá má ra maga az Al kot -
mány a vi szo nyí tá si alap, ezért meg kö ze lí té se a nemzet -
közi em be ri jog vé del mi in téz mé nye ké tõl el tér het és szi go -
rúbb is le het.

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
4/2007. (II. 13.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány ellenes -
ségének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a fõ vá ro si
köz te rü le tek hasz ná la tá ról és a köz te rü le tek rend jé rõl
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 szóló 59/1995. (X. 20.) Fõv. Kgy. ren de let 4.  § (4) be kez -
dés g) pont já nak „az épít mé nyek, be ren de zé sek lé te sí té sét, 
el he lye zé sét, bár mely köz úti jár mû [1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együt tes ren de let 1. szá mú füg ge lék II. feje -
zete], jár mû kü lön jog sza bály alap ján par ko lás nak nem
mi nõ sü lõ egyéb célú el he lye zé sét, va la mint” szö veg ré sze
alkot mány elle nes, ezért azt a ha tá ro zat köz zé té te lé nek
nap já val meg sem mi sí ti.

A fõ vá ro si köz te rü le tek hasz ná la tá ról és a köz te rü le tek
rend jé rõl  szóló 59/1995. (X. 20.) Fõv. Kgy. ren de let 4.  §
(4) be kez dés g) pont ja a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad
 hatályban:

„g) po li ti kai ren dez vé nyek hez, ki vé ve a ke res ke del mi,
ven dég lá tó és rek lám te vé keny ség vég zé sét”

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó a fõ vá ro si köz te rü le tek hasz ná la tá ról
és a köz te rü le tek rend jé rõl  szóló 59/1995. (X. 20.) Fõv.
Kgy. ren de let nek (a továb biak ban: Ör.) a fõ vá ro si közte -
rületek hasz ná la tá ról és a köz te rü le tek rend jé rõl  szóló
59/1995. (X. 20.) Fõv. Kgy. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
60/2006. (X. 27.) Fõv. Kgy. ren de let (a továb biak ban:
Örm.) 1.  §-ával az Ör. 4.  § (4) be kez dé sé nek g) pont já ba
be ik ta tott azon ren del ke zés meg sem mi sí té sét kér te, mely
a po li ti kai ren dez vé nye ken köz te rü let-hasz ná la ti en ge -
dély hez köti épít mé nyek, be ren de zé sek, va la mint jár mû -
vek – par ko lás nak nem mi nõ sü lõ – el he lye zé sét. Az in dít -
vá nyo zó a gyü le ke zé si jog lé nye ges tar tal má nak kor lá to -
zá sát lát ja a tá ma dott ren del ke zé sek ben, to váb bá arra
 hivatkozik, hogy az ön kor mány zat túl lép te az Al kot mány -
ban meg ha tá ro zott ren de let al ko tá si jog kö rét. Az indít -
ványozó nem ki fo gás ol ta Ör. tá ma dott ren del ke zé sé nek
a  kereskedelmi, ven dég lá tó ipa ri és rek lám te vé keny ség re
vo nat ko zó ré sze it, mi vel ál lás pont ja sze rint e te vé keny sé -
gek ese té ben nem áll fenn szo ros, tar tal mi össze füg gés
a gyü le ke zé si jog gal, ak kor sem, ha po li ti kai ren dez vény -
hez kap cso lód nak.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„8.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért -

he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te -
let ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge.

(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.”

„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében
ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

„62.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri a bé kés gyü -
le ke zés jo gát és biz to sít ja an nak sza bad gya kor lá sát.

(2) A gyü le ke zé si jog ról  szóló tör vény el fo ga dá sá hoz
a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza -
va za ta szük sé ges.”

2. Az Ör. vizs gált ren del ke zé se:
„4.  § (4) Nem kell köz te rü let-hasz ná la ti hoz zá já ru lás:
(...)
g) po li ti kai ren dez vé nyek hez, ki vé ve az épít mé nyek,

be ren de zé sek lé te sí té sét, el he lye zé sét, bár mely köz úti
 jármû [1/1975. (II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let 1. szá -
mú füg ge lék II. fe je ze te], jár mû kü lön jog sza bály alap ján
par ko lás nak nem mi nõ sü lõ egyéb célú el he lye zé sét, va la -
mint a ke res ke del mi, ven dég lá tó és rek lám te vé keny ség
vég zé sét.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Ör. vizs gált ren del ke zé sé nek ér tel mé ben vett
 politikai ren dez vé nyek a gyü le ke zé si jog kö ré be tar toz -
nak. Az Al kot mány bí ró ság nak elõ ször ab ban a kér dés ben
kel lett ál lást fog lal nia, hogy a köz te rü let-hasz ná lat sza bá -
lyo zá sa össze függ-e a gyü le ke zé si jog gya kor lá sá val.

Az Al kot mány bí ró ság már a 30/1992. (V. 26.) AB ha tá -
ro za tá ban át fo gó an vizs gál ta az alap jo gok kor lá to zá sá ra az 
Al kot mány ból le ve zet he tõ sza bá lyo kat, és meg ala poz ta
a kom mu ni ká ci ós alap jo gok (a vé le mény nyil vá ní tás,
a gon do lat, a lel ki is me ret és a val lás sza bad sá ga mel lett
a gyü le ke zé si jog) ki tün te tett sze re pét is az alap ve tõ jo gok
rend sze ré ben. E kom mu ni ká ci ós alap jo gok nem kor lá toz -
ha tat la nok. Alap ve tõ jo gok kor lá to zá sá ra az Al kot mány
sze rint csak tör vényi for má ban ke rül het sor, az Al kot -
mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint ab ban az eset ben,
amennyi ben a kor lá to zás más alap ve tõ jog vagy al kot má -
nyos cél ér de ké ben szük sé ges; a kor lá to zás nak meg kell
fe lel nie az ará nyos ság kö ve tel mé nye i nek, azaz a tör -
vényhozónak min dig a le he tõ leg eny hébb meg ol dást kell
vá lasz ta nia. A kom mu ni ká ci ós alap jo gok nál az „alap jo gi
teszt ben” össze fog lalt kö ve tel mé nye ken túl me nõ elv,
hogy az eze ket kor lá to zó ren del ke zé se ket meg szo rí tó an
kell ér tel mez ni. [ABH 1992, 167, 170–171.]

„Az Al kot mány 8.  §-ában rög zí ti, hogy a Ma gyar Köz -
tár sa ság el is me ri az em ber sért he tet len és el ide ge nít he tet -
len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te let ben tar tá sa és vé del me az
ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge. 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. Az ál lam ak kor nyúl hat az alap jog kor lá to zá sá nak esz -
kö zé hez, ha má sik alap ve tõ jog és sza bad ság vé del me
vagy ér vé nye sü lé se, il let ve egyéb al kot má nyos ér ték vé -
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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 ön ma gá ban nem ele gen dõ,
hogy az má sik alap jog vagy sza bad ság vé del me vagy
egyéb al kot má nyos cél ér de ké ben tör té nik, ha nem szük sé -
ges, hogy 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 gyen egy -
más sal. A tör vény ho zó 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.
 Alkotmányellenes a jog tar tal má nak kor lá to zá sa, ha az
kény sze rí tõ ok nél kül, ön ké nye sen tör té nik, vagy ha a kor -
lá to zás sú lya az el ér ni kí vánt cél hoz ké pest arány ta lan.”
[30/1992. (V. 26.) AB hat. ABH 1992, 167, 171.]

A gyü le ke zé si jog gal, il let ve kor lá toz ha tó sá gá val kap -
cso lat ban az 55/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat a kö vet ke zõ
meg ál la pí tá so kat tet te: „Az Al kot mány bí ró ság a gyü le ke -
zé si jo got érin tõ, összes sé gé ben nem nagy szá mú ha tá ro za -
ta i ból is ki raj zo lód nak azon ban bi zo nyos alap ve tõ el vek.
Min de nek elõtt az, hogy a gyü le ke zé si jog – csak úgy, mint
a gon do lat, a lel ki is me ret és a val lás sza bad sá ga – szoro -
san kap cso ló dik a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá hoz
[30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 167, 171.].
Gyû lé sek meg szer ve zé sé nek, meg tar tá sá nak, az azo kon
való rész vé tel nek a joga nél kül a né ze tek, in for má ci ók
meg szer zé sé nek és má sok kal való meg osz tá sá nak, a vé le -
mé nyek kö zö sen tör té nõ ki ala kí tá sá nak a le he tõ sé ge
ugyan is alig ha vol na meg va ló sít ha tó. Ugyan ak kor a gyü -
le ke zé si jog nem kor lá toz ha tat lan jog. (...) A jog kor lá to zás 
ha tá ra it az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se von ja meg, és az
Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is ál lást fog lalt a
 jogok kor lá to zá sá nak al kot má nyos fel té te le it il le tõ en,
 kimondva, hogy az alap ve tõ jog kor lá to zá sa csak ak kor
ma rad meg al kot má nyos ke re tek kö zött, ha a kor lá to zás
nem az alap jog érint he tet len lé nye gé re vo nat ko zik, ha el -
ke rül he tet len, azaz, csak ha kény sze rí tõ ok ból ke rül rá sor,
és ha a kor lá to zás az el ér ni kí vánt cél hoz ké pest nem
arány ta lan [pl. 20/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990,
69, 71.; 7/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 22, 25.;
22/1992. (IV. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 122, 123.].”
(ABH 2001, 442, 449.)

A bé kés gyü le ke zés sza bad sá ga a de mok ra ti kus tár sa da -
lom elõ fel té te le és alap ve tõ ér té ke. A gyü le ke zé si jog alap -
ján meg tar tott ren dez vé nyek el vá laszt ha tat la nul kap cso -
lód nak a de mok ra ti kus nyil vá nos ság ér té ké hez, e ren dez -
vé nyek te szik le he tõ vé, hogy a pol gá rok a po li ti kai fo lya -
ma tot kri ti ká val il les sék, til ta ko zá suk kal be fo lyá sol ják.
A bé kés ren dez vé nyek a po li ti kai és tár sa dal mi rend, a
kép vi se le ti szer vek le gi ti mi tá sá nak meg szi lár dí tá sa szem -
pont já ból is ér té ket je len te nek. A tün te té sek, til ta ko zó
 akciók a kép vi se le ti szer vek, a kor mány zat és a köz vé le -
mény szá má ra is jel zik a tár sa da lom ban meg je le nõ fe szült -
sé ge ket, le he tõ vé téve azt, hogy az il le té ke sek idõ ben
meg fe le lõ lé pé se ket te gye nek a fe szült sé gek oka i nak
csök ken té sé re. Egy de mok ra ti kus tár sa da lom nem vá laszt -
hat ja a til ta ko zás el né mí tá sá nak, szük ség te len és arány ta -
lan kor lá to zá sá nak út ját: a po li ti kai sza bad ság jo gok kor lá -

to zá sa nem csak azo kat sújt ja, akik élni kí ván ná nak jo -
gaikkal, ha nem a tár sa da lom egé szét, így azo kat is, akik re
 hivatkozással az ál lam a jog kor lá to zás esz kö zé hez nyúl. A
gyü le ke zé si jog alap ján meg tar tott ren dez vé nyek cél ja az,
hogy a gyü le ke zé si jog gal élõ pol gá rok kö zös vé le ményt
ala kít sa nak ki, il let ve né ze te i ket má sok kal me gos szák és
kö zö sen jut tas sák ki fe je zés re. Eh hez nél kü löz he tet le nek
az Ör. vizs gált ren del ke zé se sze rint csak a köz te rü let tu laj -
do no sá nak hoz zá já ru lá sá val al kal maz ha tó esz kö zök, azaz
a gyü le ke zés joga – kü lö nö sen na gyobb lét szá mú ren dez -
vény ese tén – nem gya ko rol ha tó ren del te tés sze rû en épít -
mé nyek, be ren de zé sek, pl. szín pad, han go sí tás, ki ve tí tõk
nél kül. Ezek hasz ná la tá nak sza bá lyo zá sa te hát érin ti,
 alkalmazásuk hoz zá já ru lás hoz kö té se pe dig kor lá toz za a
gyü le ke zés jo gát.

2. Mi vel az Ör. vizs gált ren del ke zé se a gyü le ke zé si
jog hoz el vá laszt ha tat la nul kap cso ló dik, az Al kot mány bí -
ró ság nak vizs gál nia kel lett, hogy a he lyi ön kor mány zat -
nak van-e ren de let al ko tá si joga a po li ti kai ren dez vé nye ken 
al kal maz ha tó esz kö zök (épít mé nyek, be ren de zé sek, jár -
mû vek) vo nat ko zá sá ban, köt he ti-e hoz zá já ru lás hoz al kal -
ma zá su kat, kor lá toz va ez zel a bé kés gyü le ke zés jo gát. Az
Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben he lyi ön kor -
mány zat kép vi se lõ-tes tü le te fel adat kör ében al kot hat
 magasabb szin tû jog sza bállyal nem el len té tes ren de le tet.
A gyü le ke zé si jog gya kor lá sá nak rész le tes sza bá lya it a
gyü le ke zé si jog ról  szóló 1989. évi III. tör vény (a továb -
biak ban: Gyt.) tar tal maz za, mely meg ha tá roz za azt is,
hogy a köz te rü le ten tar tan dó ren dez vé nyek meg szer ve zé -
sé hez mi lyen be je len té si kö te le zett ség kap cso ló dik. A
 helyi ön kor mány zat nem egé szít he ti ki a Gyt.-ben meg ha -
tá ro zott fel té tel rend szert, mi vel a po li ti kai ren dez vé nyek
– és más, a Gyt. ha tá lya alá tar to zó ren dez vé nyek – jogi
fel té te le i nek sza bá lyo zá sá ra sem a Gyt., sem más jog sza -
bály jog al ko tá si fel ha tal ma zást nem ad, ön ál ló szabályo -
zási jog kö re a he lyi ön kor mány zat nak a gyü le ke zé si jog
mint alap ve tõ jog te kin te té ben pe dig nincs. Közterület-
 használati hoz zá já ru lás hi á nyá ban po li ti kai ren dez vény
ren del te tés sze rû en nem len ne meg tart ha tó, az Ör. te hát
alap ve tõ jog gya kor lá sát kor lá toz za. A Fõ vá ro si Köz gyû -
lés a vizs gált – a gyü le ke zé si jo got kor lá to zó – ren del ke zés 
meg al ko tá sá val túl lép te ren de let al ko tá si ha tás kö rét. Erre
te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a ren del ke zõ rész ben fog -
lal tak sze rint ha tá ro zott.

3. Te kin tet tel arra, hogy az Ör. vizs gált sza bá lya a sza -
bá lyo zás jog for rá si szint je  miatt ön ma gá ban alkot mány -
elle nes, az Al kot mány bí ró ság nem vizs gál ta azt, hogy
a gyü le ke zés sza bad sá gá val szem ben meg je le nik-e olyan
ver sen gõ alap jog vagy al kot má nyos ér ték, amely a gyü le -
ke zé si jog kor lá to zá sát szük sé ges sé ten né, il let ve, hogy
a jog kor lá to zá sa ará nyos-e az el ér ni kí vánt cél lal. Ugyan -
ak kor az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy a sza bá lyo -
zás cél ja is tár gya le het az al kot má nyos sá gi vizs gá lat nak,
il let ve adott eset ben elõ for dul hat, hogy ön ma gá ban a jog -
al ko tó sza bá lyo zás ban tes tet öltõ cél ja tesz egy rendel -
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kezést alkot mány elle nessé. Az zal, hogy a sza bá lyo zás a
gyü le ke zé si jog kö ré be tar to zó ren dez vé nyek kö zül
 kiemeli a po li ti kai ren dez vé nye ket, és csak ezek re ál la pít
meg több let kö ve tel mé nye ket, nyil ván va ló vá te szi, hogy
el sõd le ges cél ja nem a la kos ság nyu gal má nak vé del me,
ha nem a po li ti kai kom mu ni ká ció kor lá to zá sa. Amennyi -
ben nyil ván va ló, hogy a köz te rü let-hasz ná lat adott mó don
tör té nõ sza bá lyo zá sá nak mö göt tes cél ja a gyü le ke zé si jog
kor lá to zá sa, és a köz te rü let-hasz ná lat fel té te le i nek mó do -
sí tá sa csu pán esz kö ze a gyü le ke zé si jog kor lá to zá sá nak, ez 
alkot mány elle nessé te het olyan sza bá lyo kat is, me lyek
 önmagukban alap jo gi re le van ci á val nem bír ná nak.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-a elõ írásán ala pul.

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1039/B/2006.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
2/2007. (MK 16.) MSZH

k ö z l e m é n y e

az „IDEA 2007” (Ötlet – Újdonság – Találmány)
nemzetközi kiállításon és vásáron 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. szep tem -
ber hó 14. és 16. nap jai kö zött Hód me zõ vá sár he lyen meg -
ren de zen dõ „IDEA 2007” (Öt let – Új don ság – Ta lál mány)
nem zet kö zi ki ál lí tá son és vá sá ron be mu ta tás ra ke rü lõ
 találmányokat,  védjegyeket, 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 Központi Igazságügyi Hivatal

k ö z l e m é n y e

a 2007. március 12.–március 30-ig terjedõ idõszak
– II/1. földalapra vonatkozó –

termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2007. már ci us 12.–
már ci us 30-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si
hirdet ményeit az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do -
sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (2) be kez dé se
alap ján (II/1. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az in gat la nok te her men te sen ke rül nek ár ve rés re,
 kivéve az 1991. évi XXV. tör vény 25. §-ának (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott AK ér ték ben ki nem fe je zett érték -
növekedésének ál la mi tá mo ga tás sal csök ken tett össze gû
megtéríté sének kö te le zett sé gét.

2. A hir det mény az in gat lan fek vé se sze rin ti ön kor -
mány zat hir de tõ táb lá ján és a gaz dál ko dó szer ve zet nél
meg te kint he tõ.

3. Az in gat la nok AK ér ték ben ke rül nek ár ve re zés re,
egyez ség hi á nyá ban a li cit 3000 Ft/AK ér té ken in dul.

4. Az ár ve ré sen a vé tel re szánt kár pót lá si je gyet (bank i
le té ti iga zo lást, ma rad vány ér ték iga zo lást) le tét be kell
 helyezni, amely nek 20%-a az ár ve ré si elõ leg, amely a vé -
tel ár ba be szá mít.

5. Az ár ve ré sen az a kár pót lás ra jo go sult ve het részt:

a) aki nek az ál lan dó lak he lye 1991. jú ni us 1-jén az
érin tett te le pü lé sen volt és je len leg is ott ren del ke zik ál lan -
dó be je len tett lak hellyel, vagy

b) a kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld tu laj do na a
te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rán be lül volt.

Az ár ve ré sen részt ven ni kí vá nó jo go sul tak egy részt
sze mé lyi iga zol vá nyuk kal vagy ön kor mány za ti iga zo lás -
sal bi zo nyít hat ják a lak hely sze rin ti ille té kességüket.

A kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld fek vé sét az ille -
té kes föld hi va tal iga zol hat ja, amennyi ben ez a ha tá ro zat -
ból nem de rül ki.

Ezen kí vül szük sé ges a kár pót lá si jegy át vé te le kor ka -
pott bank i iga zo lás, örök lés ese tén a köz jegy zõi vég zés is.

Meg ha tal ma zás sal ár ve re zõ sze mély ese té ben a fen ti
iga zo lá so kat – a meg ha tal ma zó ne vé re ki ál lít va – az
adatfel vételnél szin tén be kell mu tat ni.

A meg ha tal ma zást köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó
ere jû ma gán ok irat ba kell fog lal ni.

Az ár ve ré sen me zõ gaz da sá gi vál lal ko zást tá mo ga tó
utal vánnyal tu laj dont sze rez ni nem le het.
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Figyelmeztetés

Az ár ve rés ve ze tõ je ki zár ja a to váb bi ár ve rés bõl azt az
ár ve re zõt, aki az aján lat le zá rá sát köve tõen nem él vé te li
jo gá val. A ki zárt sze mély az ár ve ré si elõ le gét el vesz ti. Az
el vesz tett ár ve ré si elõ leg az ál la mot il le ti.

A vé te li jog alap ján szer zett ter mõ föld nek a tu laj don -
szer zés tõl szá mí tott há rom éven be lül tör té nõ el ide ge ní té -
sé bõl szár ma zó be vé telt az el ide ge ní tés évé ben kell a tu laj -
do nos nak a sze mé lyi jö ve de lem adó alap já ul szol gá ló össz -
jö ve del mé hez hoz zá szá mí ta ni.

Be vé tel nek az il le ték ki sza bás alap já ul szol gá ló for gal -
mi ér té ket kell te kin te ni.

Az ár ve ré sen bár mely ok ból meg nem je le nõ kár pót lás -
ra jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le
jo got nem ér vé nye sít het, eb bõl az ok ból az ár ve rés ered -
mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

Ár ve ré si ki fo gást nyújt hat be az ár ve ré sen részt ve võ
 árverezõ, to váb bá az ár ve rés bõl ki zárt sze mély az ár ve rés
le zá rá sát kö ve tõ há rom na pon be lül a Köz pon ti Igaz ság -
ügyi Hi va tal hoz.

Az ár ve rés és a tu laj don szer zés egyéb sza bá lya i ról az
ár ve rés szín he lyén, a Hi va tal ál lam igaz ga tá si jog kör ben
el já ró al kal ma zott ja, az ár ve rés ve ze tõ rész le tes tá jé koz ta -
tót tart.

Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal NYÍRADONY te le pü lé sen a Kos suth Mgtsz. f. a., Nyír adony hasz ná la tá ban (ke ze lé -
sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/1. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Nyír adony, Pol gár mes te ri Hi va tal, Há zas ság kö tõ terem
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. már ci us 19., 9–10 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2007. már ci us 19., 10 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Nyír adony

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér téke

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0194/1 a–c 15 ha 9278 m2 szán tó 133,48

0197 a–b 11 ha 2807 m2 szán tó 109,24

0317/5 14 ha 8183 m2 erdõ 67,23 *

0325/1 19 ha 4597 m2 szán tó 107,30

0325/2 28 ha 0515 m2 erdõ 160,30 *

0338/1 2 ha 9659 m2 erdõ 18,69 *

0338/2 3865 m2 erdõ 3,09 El hasz nált te rü let

0338/3 23 ha 7089 m2 erdõ 163,28 *

0338/4 21 ha 0173 m2 le ge lõ 60,81

05/44 18 ha 3044 m2 erdõ 137,88 *

05/46 8400 m2 erdõ 5,88 *

05/47 0344 m2 erdõ 3,09 El hasz nált te rü let

05/48 1003 m2 erdõ 0,63 El hasz nált te rü let

* Tár sult er dõ gaz dál ko dás

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó
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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.




