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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
33/2007. (III. 7.) Korm.

rendelete

doktori iskola létesítésének eljárási rendjérõl
és a doktori fokozat megszerzésének feltételeirõl

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény (a továb biak ban: fel sõ ok ta tá si tör vény)
153.  §-ának (1) be kez dé se 5. pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, figye lembe véve a fel sõ ok ta tá si tör vény
32.  §-ának (11) be kez dé se c) pont ját – a Ma gyar Fel sõ ok -
ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság (a továb biak ban: MAB), a
12.  § te kin te té ben a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia egyet ér -
té sé vel – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Általános rendelkezések

1.  §

E ren de let ha tá lya a fel sõ ok ta tá si tör vény 3.  §-ában
meg ha tá ro zott ter mé sze tes és jogi sze mé lyek re, jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tek re, va la mint az
ál ta luk foly ta tott te vé keny ség re ter jed ki.

A doktori iskola létesítésének eljárási rendje

2.  §

(1) Dok to ri kép zés in dí tá sá ról a fel sõ ok ta tá si in téz mény 
a fel sõ ok ta tá si tör vény 27.  §-ának (6) be kez dé se a)–b)
pont ja i ban és 67–69.  §-ában meg ha tá ro zott ren del ke zé se i -
nek figye lembe véte lével dönt.

(2) Dok to ri kép zés ki zá ró lag dok to ri is ko la ke re té ben
foly tat ha tó. A dok to ri is ko la lé te sí té sé rõl a fel sõ ok ta tá si
in téz mény sze ná tu sa dönt a dok to ri sza bály zat ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint.

(3) A dok to ri is ko la lé te sí té se kor meg kell je löl ni azt a
tu do mány ágat vagy mû vé sze ti ágat, amely ben a dok to ri
kép zést foly tat ni kí ván ják. A tu do mány ágon be lü li, il let ve
tu do mány ágak kö zöt ti ku ta tá si te rü let meg ne ve zés sel azo -
no sít ha tó a dok to ri is ko la mû kö dé si ke re te it tük rö zõ szak -
mai te vé keny ség.

3.  §

(1) Dok to ri is ko la lé te sí té sét leg alább hét törzs tag kez -
de mé nyez he ti. Egy sze mély egy ide jû leg csak egy dok to ri
is ko lá ban le het törzs tag.

(2) Törzs tag az le het, aki
a) a lé te sí ten dõ dok to ri is ko la tu do mány ágá ban tu do -

má nyos vagy mû vé sze ti fo ko zat tal ren del ke zik – figye -
lembe véve a fel sõ ok ta tá si tör vény 150.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zot ta kat is –, to váb bá

b) a dok to ri is ko la tu do mány ágá ban, il let ve ku ta tá si te -
rü le tén fo lya ma tos, ma gas szin tû tu do má nyos te vé keny sé -
get foly tat, va la mint

c) az adott fel sõ ok ta tá si in téz mény ben tel jes mun ka -
idõ ben, mun ka vi szony ban vagy köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban fog lal koz ta tott ok ta tó vagy tu do má nyos ku ta tó,
aki a fel sõ ok ta tá si tör vény 84.  § (5) be kez dé se alap ján, a
költ ség ve té si tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ra ezt a fel sõ ok ta tá -
si in téz ményt je löl te meg.

(3) Ha a (2) be kez dés a)–b) pont ja i ban fog lalt fel té te le -
ket tel je sí ti, a dok to ri ta nács jó vá ha gyá sá val törzs tag le -
het – a fel sõ ok ta tá si tör vény 92.  §-ának (1) be kez dé se és
149.  §-ának (14) be kez dé se sze rin ti – Pro fes sor Eme ri tus
is, an nak a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek a dok to ri is ko lá já -
ban, amely ben eme ri tált.

(4) A (2) be kez dés a)–b) pont ja i ban fog lalt fel té te lek
tel je sí té se mel lett törzs tag le het to váb bá a ku ta tó in té zet -
ben tel jes mun ka idõ ben, mun ka vi szony ban vagy köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban fog lal koz ta tott tu do má nyos ta -
nács adó vagy ku ta tó pro fesszor is, amennyi ben a fel sõ ok -
ta tá si in téz mény a fel sõ ok ta tá si tör vény 31.  §-ának (1) be -
kez dé se alap ján a ku ta tó in té zet tel erre vo nat ko zó meg ál la -
po dást kö tött.

4.  §

A törzs tag nak
a) leg alább egy kép zé si cik lus ban (3 éven ke resz tül) és

a cik lus hoz tar to zó fo ko zat szer zé si el já rás idõ tar ta má ra
(to váb bi 2 éven ke resz tül) meg kell fe lel nie a 3.  §-ban fog -
lal tak nak, va la mint

b) vál lal nia kell, hogy té ma ve ze tõi te vé keny sé get is
foly tat a dok to ri is ko lá ban.

5.  §

(1) A törzs ta gok ké szí tik elõ a dok to ri is ko la ala pí tá sá -
nak do ku men tu ma it, ame lyek tar tal maz zák:

a) a dok to ri is ko la tu do mány te rü le ti, tu do mány ági
(mû vé sze ti ági) be so ro lá sát;

b) azo kat a mes ter kép zé si sza ko kat, ame lyek re ala poz -
va a fel sõ ok ta tá si in téz mény ele get tesz a fel sõ ok ta tá si tör -
vény 67.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek;
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c) a dok to ri is ko la ku ta tá si te rü le té nek meg ne ve zé sét;
d) a dok to ri fo ko zat szer zé si el já rás ered mé nye ként ki -

ad ha tó dok to ri fo ko zat el ne ve zé sét;
e) a dok to ri is ko la ve ze té sé re je lölt sze mély nek, a dok -

to ri is ko la törzs tag ja i nak, a dok to ri is ko la elsõ há rom évre
ja va solt té ma ve ze tõ i nek, a dok to ri is ko la to váb bi ok ta tó i -
nak, meg hí vott ha zai és kül föl di ok ta tók nak (mû vé sze ti
dok to ri is ko la ese tén mû vé szek nek), ku ta tók nak a ne vét,
tu do má nyos vagy mû vé sze ti ön élet raj zát, az elõ zõ öt év
leg fon to sabb tu do má nyos (mû vé sze ti dok to ri is ko la ese -
tén tu do má nyos vagy mû vé sze ti) ered mé nye i nek, al ko tá -
sa i nak do ku men tá ci ó ját;

f) a dok to ri is ko la kép zé si ter vét;
g) a dok to ri is ko la nem zet kö zi kap cso la ta it, ame lyek a

mû kö dés ben vár ha tó an figye lembe ve he tõk;
h) a dok to ri is ko la mi nõ ség biz to sí tá si ter vét;
i) a dok to ri is ko la mû kö dé si sza bály za tát.

(2) A do ku men tá ci ó hoz mel lé kel ni kell az érin tet tek
nyi lat ko za tát ar ról, hogy vál lal ják a fel ké rést és meg fe lel -
nek az e ren de let ben rá juk vo nat ko zó an elõ írt fel té te lek -
nek.

(3) A dok to ri is ko la lé te sí té si do ku men tá ci ó já nak ré szét 
ké pe zi a fel sõ ok ta tá si tör vény 31.  §-ának (1) és (2) be kez -
dé se alap ján foly ta tott együtt mû kö dé si meg ál la po dás.

(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény dok to ri ta ná csá nak elõ ze -
tes vé le mé nye szük sé ges ah hoz, hogy a dok to ri is ko la ve -
ze tõ jé nek ja va solt sze mély a dok to ri is ko la lé te sí té sé re vo -
nat ko zó ké rel met – a rek tor út ján – a sze ná tus elé ter jessze
jó vá ha gyás ra.

6.  §

(1) A dok to ri is ko la ve ze tõ jé nek mun ká ját se gí tõ tes tü -
let a dok to ri is ko la ta ná csa, ame lyet a dok to ri is ko la törzs -
tag jai vá lasz ta nak, tag ja it pe dig a fel sõ ok ta tá si in téz mény
dok to ri ta ná csa bíz za meg és men ti fel.

(2) A dok to ri is ko la ok ta tói azok a tu do má nyos fo ko zat -
tal ren del ke zõ ok ta tók és ku ta tók, aki ket – a dok to ri is ko la
ve ze tõ jé nek ja vas la tá ra – a dok to ri is ko la ta ná csa al kal -
mas nak tart a dok to ri is ko la ke re té ben ok ta tá si, ku ta tá si és
té ma ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra.

(3) A dok to ri téma ve ze tõ je az a tu do má nyos fo ko zat tal
ren del ke zõ ok ta tó, il let ve ku ta tó, aki nek té ma hir de té sét a
dok to ri ta nács jó vá hagy ta, és aki – en nek alap ján – fe le lõ -
sen irá nyít ja és se gí ti a té mán dol go zó dok to ran dusz ta nul -
má nya it, ku ta tá si mun ká ját, il let ve a dok tor je löl tek fo ko -
zat szer zés re való fel ké szü lé sét.

7.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény rek to ra – a sze ná tus dok -
to ri is ko la lé te sí té sé re vo nat ko zó dön té se elõtt – kéri a

MAB szak ér tõi vé le mé nyét. A szak ér tõi vé le mény meg ké -
ré sé hez mel lé kel ni kell

a) a dok to ri is ko la ala pí tá sá nak do ku men tu ma it;
b) a dok to ri ta nács vé le mé nyét;
c) a fel sõ ok ta tá si in téz mény a dok to ri is ko la lé te sí té sé -

ben érin tett ku ta tá si te rü le té nek fej lesz té si kon cep ci ó ját;
d) a fel sõ ok ta tá si in téz mény dok to ri sza bály za tát;
e) az arra vo nat ko zó nyi lat ko za tot, hogy a dok to ri is ko -

la hon lap ján a dok to ri kép zés rõl éven te rend sze res és nyil -
vá nos tá jé koz ta tást ad, a fel vé te li kö ve tel mé nye ket éven te
a hon la pon és a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben szo ká sos mó -
don is köz zé te szi.

(2) A MAB a dok to ri is ko la lé te sí té se so rán ki ala kí tott
szak ér tõi vé le mé nyé nek meg ala po zá sa ér de ké ben vizs gál -
ja kü lö nö sen a 3.  § (2) be kez dé se b) pont ja te kin te té ben a
szük sé ges kö ve tel mé nyek tel je sí té sét, va la mint a 3.  §
(4) be kez dé sé ben és az 5.  § (3) be kez dé sé ben em lí tett
meg ál la po dás ér vé nye sü lé sét.

(3) A MAB szak ér tõi vé le mé nye alap ján a sze ná tus dönt 
a dok to ri is ko la ala pí tá sá ról vagy a fel sõ ok ta tá si tör vény
106.  §-ának (3) be kez dé se sze rinti el já rás kez de mé nye zé -
sé rõl.

(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a dok to ri is ko la lé te sí té sé -
rõl ho zott dön té se alap ján a rek tor

a) új tu do mány te rü let hez tar to zó dok to ri is ko la lé te sí -
té se ese tén kez de mé nye zi a fenn tar tó nál az ala pí tó ok irat
mó do sí tá sát;

b) a fel sõ ok ta tá si in téz mény alap te vé keny sé gé nek mó -
do su lá sá ra hi vat koz va a fel sõ ok ta tá si in téz mény te vé -
keny sé gé vel kap cso la tos ada tok nyil ván tar tá sá nak ki egé -
szí té sét kéri a re giszt rá ci ós köz pont tól.

(5) A dok to ri is ko la meg szün te té sé rõl a dok to ri ta nács
vagy a rek tor kez de mé nye zé sé re a sze ná tus dönt. A rek tor
kez de mé nye zé se ese tén a sze ná tus dön té se elõtt be szer zi a
dok to ri ta nács vé le mé nyét.

(6) A MAB a jog sza bá lyok vagy az ál ta la meg ha tá ro zott 
mér le ge lé si kö ve tel mé nyek sú lyos sé rel me ese tén a dok to -
ri is ko la meg szün te té se cél já ból ja vas la tot te het a rek tor -
nak, a fenn tar tó nak, va la mint a fel sõ ok ta tá si tör vény
110.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti kez de mé nye zés sel
 élhet.

A felsõoktatási intézmény doktori tanácsa

8.  §

(1) A dok to ri ta nács lét re ho zá sá ról a sze ná tus a fel sõ ok -
ta tá si tör vény 67.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot -
tak alap ján dönt.

(2) A dok to ri ta nács
a) vé le mé nye zi a dok to ri is ko lák ala pí tá sá nak kez de -

mé nye zé sét;
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b) dönt a fo ko zat szer zé si el já rá sok in dí tá sá ról, a fel -
men té sek rõl, a dok to ri szi gor lat tár gya i ról, a fel sõ ok ta tá si
tör vény 69.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott dok -
to ri fo ko zat oda íté lé sé rõl;

c) a dok to ri sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint a
dok to ri is ko lák ja vas la tá ra ki je lö li a dok to ri fel vé te li bi -
zott ság tag ja it, a bí rá ló bi zott ság tag ja it és a hi va ta los bí rá -
ló kat, lét re hoz za a szi gor la ti bi zott sá got, to váb bá jó vá -
hagy ja a dok to ri té ma ve ze tõk és a dok to ri is ko la ok ta tó i -
nak sze mé lyét;

d) ja vas la tot tesz a sze ná tus ré szé re a dok to ri kép zés
mû kö dé si fel té te le it szol gá ló pénz esz kö zök (kö zöt tük kü -
lö nö sen a dok to ri kép zé si nor ma tí va és a tu do má nyos célú
nor ma tí vá nak) biz to sí tá sá ról.

A doktori fokozat megszerzésének feltételei

9.  §

(1) A dok to ri fo ko zat szer zé si el já rás ké re lem alap ján,
je lent ke zés sel in dul meg.

(2) A dok to ri szi gor lat tel je sí té se a dok to ri fo ko zat meg -
szer zé sé re irá nyu ló el já rás ré sze, a dok to ri el já rás ban részt
vevõ sze mély tu do mány ágá ban szer zett is me re te i nek
össze fog la ló, át te kin tõ jel le gû szá mon ké ré si for má ja.

(3) A dok to ri szi gor la tot – leg fel jebb a ké re lem be nyúj -
tá sá tól szá mí tott két éven be lül – nyil vá no san, bi zott ság
elõtt kell le ten ni. A szi gor lat ered mé nyét köz vet le nül a szi -
gor lat után ki kell hir det ni. A dok to ri szi gor lat ról jegy zõ -
köny vet kell fel ven ni.

(4) A dok to ri vé dés re a dok to ri szi gor lat után ke rül het 
sor.

10.  §

(1) A dok to ri téma olyan ku ta tá si rész te rü let, amely al -
kal mas arra, hogy ki dol go zá sa fo lya ma tá ban a dok to ran -
dusz – a té ma ve ze tõ irá nyí tá sá val – el sa já tít sa a tu do má -
nyos mód sze rek al kal ma zá sát, ér té kel he tõ tu do má nyos
ered mény hez jus son, és er rõl tu do má nyos köz le mé nyek,
tu do má nyos elõ adá sok, majd dok to ri ér te ke zés for má já -
ban bi zo nyos sá got te gyen.

(2) A dok to ri ér te ke zést a ké re lem be nyúj tá sá val egy
idõ ben vagy a ké re lem el fo ga dá sát kö ve tõ két éven be lül
kell be nyúj ta ni. A dok to ri ér te ke zés be nyúj tá sa kor a dok -
tor je lölt írás ban nyi lat ko zik ar ról, hogy ér te ke zé sét ko ráb -
ban más in téz mény ben nem nyúj tot ta be és azt nem uta sí -
tot ták el.

(3) A két hi va ta los bí rá ló, a dok to ri ta nács fel ké ré sé -
re, az ér te ke zés be nyúj tá sá tól szá mí tott – a fel sõ ok ta tá si
in téz mény dok to ri sza bály za tá ban meg ha tá ro zott szor -
gal mi idõ szak ra esõ – két hó na pon be lül, írá sos bí rá la tot 

ké szít az ér te ke zés rõl és nyi lat ko zik, hogy ja va sol ja-e
an nak ki tû zé sét nyil vá nos vé dés re. Ha az egyik bí rá ló
ja vas la ta nem le ges, a dok to ri ta nács egy to váb bi, har ma -
dik bí rá lót is fel kér.

(4) Az ér te ke zést a két tá mo ga tó ja vas lat be ér ke zé sé tõl
szá mí tott szor gal mi idõ szak ra esõ két hó na pon be lül nyil -
vá nos vi tá ra kell bo csá ta ni. A dok tor je lölt a bí rá la to kat
elõ ze tesen kéz hez kap ja, és azok ra a vé dés elõtt írás ban, a
vé dés so rán – a nyil vá nos vi tá ban – szó ban vá la szol.

(5) A dok tor je lölt a nyil vá nos vita ke re té ben is mer te ti
ér te ke zé sé nek té zi se it, majd a bí rá lók, a bi zott sá gi ta gok és 
a je len lé võk ész re vé te le i re, kér dé se i re vá la szol.

(6) A vita le zá rá sa után a bi zott ság zárt ülé sen, tit kos
sza va zás sal dönt az ér te ke zés el fo ga dá sá ról. Az el nök ez -
után az ered ményt nyil vá no san ki hir de ti.

(7) A vé dés rõl és a bi zott ság dön té sé rõl jegy zõ köny vet
kell fel ven ni. A dok to ri szi gor lat és vé dés ered mé nyé rõl a
fel sõ ok ta tá si in téz mény – a dok tor je lölt ké rel mé re – iga zo -
lást ad, je lez ve ab ban, hogy az iga zo lás nem je len ti a dok -
to ri fo ko zat oda íté lé sét.

(8) Két el uta sí tó bí rá lat vagy si ker te len vé dés ese tén új
el já rás leg ha ma rabb két év el tel té vel, ugyan azon dok to ri
té má ban leg fel jebb egy al ka lom mal kez de mé nyez he tõ.

(9) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a dok to ri ta nács ál tal oda -
ítélt dok to ri fo ko zat ról a dok to ri anya könyv ben rög zí tett
ha tá ro zat alap ján a tu do mány te rü le tet, azon be lül tu do -
mány ágat, il let ve mû vé sze ti ágat is meg je lö lõ ok le ve let ál -
lít ki és dön té sé rõl ér te sí ti az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for -
má ci ós Köz pon tot.

A doktori értekezés nyilvánossága

11.  §

(1) A dok to ri ér te ke zés min den ki szá má ra nyil vá nos. A
dok to ri ér te ke zés és an nak té zi sei elekt ro ni kus, il let ve
nyom ta tott for má ban való nyil ván tar tá sá ról, tel jes ter je -
del mû nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény gon dos ko dik.

(2) A dok to ri ér te ke zés és an nak té zi sei nyil ván tar tá sát
elekt ro ni kus for má ban az in téz mény hon lap ján kü lön
adat bá zis ban – a dok to ri té zi sek és ér te ke zé sek adat bá zi sá -
ban – ma gyar és an gol, eset leg más, az adott tu do mány ág
sa já tos sá ga i nak meg fe le lõ nyel ven min den ki szá má ra hoz -
zá fér he tõ vé kell ten ni.

(3) A dok to ri ér te ke zés egy nyom ta tott pél dá nyát a dok -
to ri fo ko za tot oda íté lõ fel sõ ok ta tá si in téz mény köz pon ti
könyv tá rá ban, ka ta lo gi zál va kell el he lyez ni.

(4) A nyil vá nos ság ra ho za tal rész le tes sza bá lya it a dok -
to ri sza bály zat ha tá roz za meg az zal, hogy a nyil vá nos ság ra 
ho za tal mél tá nyol ha tó ok ból, a je lölt ké ré sé re, a dok to ri ta -
nács dön té se alap ján, leg fel jebb két évig kés lel tet he tõ.
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Záró rendelkezések

12.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba. E ren de let alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek
60 na pon be lül mó do sí ta ni uk kell dok to ri sza bály za tu kat.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a dok to ri kép zés rõl és a dok to ri fo ko zat szer zés rõl
 szóló 51/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let, az egyes tu do -
mány te rü le tek hez tar to zó tu do mány ágak, va la mint a mû -
vé sze ti ágak fel so ro lá sá ról  szóló 169/2000. (IX. 29.)
Korm. ren de let, va la mint a fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá -
sa i ról  szóló 175/2006. (VIII. 14.) Korm. ren de let 36.  §-a
(10) be kez dé sé nek d) pont ja.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fel sõ ok -
ta tá si alap- és mes ter kép zés rõl, va la mint a szak in dí tás el já -
rá si rend jé rõl  szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. ren de let

a) 1. szá mú mel lék le té ben a „ter ve zõ gra fi ka” szö veg -
rész he lyé be a „ter ve zõ gra fi ka”, az „ani má ci ós ter ve zés”
szö veg rész he lyé be az „ani má ció” szö veg rész lép;

b) 2. szá mú mel lék le té ben az „élel mi szer biz ton sá gi és
-mi nõ sé gi” szö veg rész he lyé be az „élel mi szer-biz ton sá gi
és -mi nõ sé gi mér nö ki” szö veg rész, a „tár sa dal mi-nem ku -
ta tó, szak ér tõ” szö veg rész he lyé be a „tár sa dal mi ne mek ta -
nul má nya” szö veg rész, az „or vos” szö veg rész he lyé be az
„ál ta lá nos or vos” szö veg rész, a „ke rá mia ter ve zõ” szö veg -
rész he lyé be a „ke rá mia ter ve zés” szö veg rész, a „ter ve zõ
gra fi ka” szö veg rész he lyé be a „ter ve zõ gra fi ka” szö veg -
rész, az „ani má ci ós ter ve zés” szö veg rész he lyé be az „ani -
má ció” szö veg rész, a „film dra ma tur gia” szö veg rész he lyé -
be a „film dra ma turg” szö veg rész, a „ré gi ze ne-hang szer -
mû vész” szö veg rész he lyé be a „ré gi-ze ne hang szer mû -
vész” szö veg rész lép;

c) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa a tár sa da -
lom tu do mány kép zé si te rü le ten a „tár sa dal mi nem ku ta tó,
szak ér tõ” szö veg rész alatt ki egé szül a „kog ni tív ta nul má -
nyok” szö veg résszel;

d) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa az in for -
ma ti ka kép zé si te rü le ten az „in fo-bi o ni ka” szö veg rész
alatt ki egé szül az „or vo si bio tech no ló gia” szö veg résszel;

e) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa a gaz da -
ság tu do má nyok kép zé si te rü le ten a „gaz da ság ma te ma ti kai 
elem zõ” szö veg rész alatt ki egé szül a „nem zet kö zi gaz da -
ság és gaz dál ko dás” szö veg résszel, alat ta a „tu riz mus me -
nedzs ment” szö veg résszel, alat ta a „köz gaz dál ko dás és
köz po li ti ka” szö veg résszel, alat ta a „mar ke ting” szö veg -
résszel, alat ta a „Mas ter of Bu si ness Ad mi nist ra ti on
(MBA)” szö veg résszel, alat ta a „pénz ügy” szö veg résszel,
alat ta a „vál lal ko zás fej lesz tés” szö veg résszel, alat ta a „ve -
ze tés és szer ve zés” szö veg résszel, alat ta a „szám vi tel” szö -
veg résszel, alat ta a „biz to sí tá si és pénz ügyi ma te ma ti ka”
szö veg résszel, alat ta a „sur vey sta tisz ti ka” szö veg résszel,
alat ta a „re gi o ná lis és kör nye ze ti gaz da ság tan” szö veg -
résszel;

f) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa a mû sza ki
kép zé si te rü le ten az „ipa ri ter mék ter ve zõ mér nö ki” szö -
veg rész alatt ki egé szül a „for ma- és kör nye zet ter ve zõ mér -
nö ki” szö veg résszel, a „tûz vé del mi mér nö ki” szö veg rész
alatt a „lé te sít mény mér nök” szö veg résszel;

g) 2. szá mú mel lék le té ben az or vos- és egész ség tu do -
mány kép zé si te rü le ten az „or vo si bio tech no ló gia” szö -
veg rész he lyé be az „egész ség pszi cho ló gia” szö veg rész
lép;

h) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa a mû vé -
szet, film- és vi deo-mû vé szet kép zé si te rü le ten a „film mû -
vé sze ti me ne dzser4” szö veg rész alatt ki egé szül a „televí -
ziós új ság író” szö veg résszel;

i) 3. szá mú mel lék le té ben
ia) ,,A ta ná ri mes ter kép zé si sza kon a cik lu sok ra bon -

tott, osz tott kép zés alap kép zé si szak ja i ra épü lõ en vá laszt -
ha tó elsõ és má so dik ta ná ri szak kép zett sé gek” cím alat ti
táb lá zat má so dik osz lo pa az ide gen nyelv mû velt sé gi te rü -
le ten, az „új gö rög és nem ze ti sé gi gö rög nyelv- és kul tú ra -
ta nár” szö veg rész alatt ki egé szül a „por tu gál ta nár” szö -
veg résszel, a köz is me re ti és a szak mai, il let ve a mû vé sze ti
ne ve lés-ok ta tás spe ci á lis te rü le te in a har ma dik osz lo pa a
„mi nõ ség fej lesz tés-ta nár” szö veg rész alatt ki egé szül az
„and ra gó gus ta nár” szö veg résszel;

ib) ,,A szak kép zés, il let ve mû vé sze ti szak kép zés te rü -
le tén mes ter fo ko zat ra és nem ta ná ri szak kép zett ség re épü -
lõ ta ná ri szak kép zett sé gek” cím alat ti táb lá zat elsõ osz lo pa 
az „or vos- és egész ség tu do mány” szö veg rész alatt ki egé -
szül a „pe da gó gus kép zés” szö veg résszel, har ma dik osz lo -
pa az „egész ség ügyi ta nár” szö veg rész alatt ki egé szül a
„gyógy pe da gó gus ta nár” szö veg résszel;

j) 3. szá mú mel lék le té ben a „ma gyar mint ide gen -
nyelv-ta nár” szö veg rész he lyé be a „ma gyar mint ide gen
nyelv ta ná ra” szö veg rész, a „nyelv és be széd fej lesz tõ ta -
nár” szö veg rész he lyé be a „nyelv- és be széd fej lesz tõ ta -
nár” szö veg rész, az „an gol nyelv- és kul tú ra ta nár” szö veg -
rész he lyé be az „an gol ta nár” szö veg rész, a „né met és nem -
ze ti sé gi né met nyelv- és kul tú ra ta nár” szö veg rész he lyé be
a „né met ta nár/né met- és nem ze ti sé gi né met-ta nár” szö veg -
rész, a „fran cia nyelv- és kul tú ra ta nár” szö veg rész he lyé be 
a „fran cia ta nár” szö veg rész, az „olasz nyelv- és kul tú ra ta -
nár” szö veg rész he lyé be az „olasz ta nár” szö veg rész, a
„spa nyol nyelv- és kul tú ra ta nár” szö veg rész he lyé be a
„spa nyol ta nár” szö veg rész, a „ro mán és nem ze ti sé gi ro -
mán nyelv- és kul tú ra ta nár” szö veg rész he lyé be a „ro mán -
ta nár/ro mán- és nem ze ti sé gi ro mán-ta nár” szö veg rész, a
„roma nyelv- és kul tú ra ta nár” szö veg rész he lyé be a „ro -
mo ló gi a ta nár” szö veg rész, az „orosz nyelv- és kul tú ra ta -
nár” szö veg rész he lyé be az „orosz ta nár” szö veg rész, a
„bol gár és nem ze ti sé gi bol gár nyelv- és kul tú ra ta nár” szö -
veg rész he lyé be a „bol gár ta nár/bol gár- és nem ze ti sé gi bol -
gár-ta nár” szö veg rész, a „len gyel és nem ze ti sé gi len gyel
nyelv- és kul tú ra ta nár” szö veg rész he lyé be a „lengyel -
tanár/len gyel- és nem ze ti sé gi len gyel-ta nár” szö veg rész, a
„hor vát és nem ze ti sé gi hor vát nyelv- és kul tú ra ta nár” szö -

1342 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/27. szám



veg rész he lyé be a „hor vát ta nár/hor vát- és nem ze ti sé gi hor -
vát-ta nár” szö veg rész, a „szerb és nem ze ti sé gi szerb
nyelv- és kul tú ra ta nár” szö veg rész he lyé be a „szerb ta -
nár/szerb- és nem ze ti sé gi szerb-ta nár” szö veg rész, a „szlo -
vák és nem ze ti sé gi szlo vák nyelv- és kul tú ra ta nár” szö -
veg rész he lyé be a „szlo vák ta nár/szlo vák- és nem ze ti sé gi -
szlo vák-ta nár” szö veg rész, a „szlo vén és nem ze ti sé gi szlo -
vén nyelv- és kul tú ra ta nár” szö veg rész he lyé be a „szlo -
vén ta nár/szlo vén- és nem ze ti sé gisz lo vén-ta nár” szö veg -
rész, az „uk rán és nem ze ti sé gi uk rán nyelv- és kul tú ra ta -
nár” szö veg rész he lyé be az „uk rán ta nár/uk rán- és nem ze -
ti sé gi uk rán-ta nár” szö veg rész, a „la tin nyelv- és kul tú ra ta -
nár” szö veg rész he lyé be a „la tin ta nár” szö veg rész, a „ja -
pán nyelv- és kul tú ra ta nár” szö veg rész he lyé be a „ja pán ta -
nár” szö veg rész, a „kí nai nyelv- és kul tú ra ta nár” szö veg -
rész he lyé be a „kí nai ta nár” szö veg rész, az „új gö rög és
nem ze ti sé gi gö rög nyelv- és kul tú ra ta nár” szö veg rész he -
lyé be az „új gö rög ta nár/új gö rög- és nem ze ti sé gi gö rög-ta -
nár” szö veg rész, az „áb rá zo ló ge o met ria és mû sza ki rajz ta -
nár” szö veg rész he lyé be az „áb rá zo ló ge o met ria- és mû sza -
ki rajz-ta nár” szö veg rész, az „em ber és tár sa da lom mû velt -
ség te rü le ti-ta nár” szö veg rész he lyé be az „em ber és tár sa -
da lom mû velt ség te rü le ti ta nár” szö veg rész, az „em ber és
ter mé szet mû velt ség te rü le ti-ta nár” szö veg rész he lyé be az
„em ber és ter mé szet mû velt ség te rü le ti ta nár” szö veg rész,
az „ének-ze ne ta nár” szö veg rész he lyé be az „ének-ze ne ta -
nár” szö veg rész, a „vi zu á lis és kör nye zet kul tú ra-ta nár
(kéz mû ves, kör nye zet kul tú ra, plasz ti kai áb rá zo lás, képi
áb rá zo lás, elekt ro ni kus áb rá zo lás szak irá nyok kal)” szö -
veg rész he lyé be a „vi zu á lis- és kör nye zet kul tú ra-ta nár”
szö veg rész, a „test ne ve lõ ta nár” szö veg rész he lyé be a
„test ne ve lõ ta nár” szö veg rész, a „gyógy test ne ve lõ-ta nár”
szö veg rész he lyé be a „gyógy test ne ve lõ ta nár” szö veg rész,
a „tech ni ka ta nár, ház tar tás gaz dál ko dás-ta nár, élet vi te li és
gya kor la ti is me re tek mû velt ség te rü le ti-ta nár” szö veg rész
he lyé be a „tech ni ka ta nár, ház tar tás gaz dál ko dás-ta nár,
élet vi te li és gya kor la ti is me re tek mû velt ség te rü le ti ta nár”
szö veg rész, „az egész ség tu do má nyi kép zé si ág alap kép zé -
si szak jai, il let ve szak irá nya in sze rez he tõ szak kép zett sé -
gek sze rint dif fe ren ci á ló dó egész ség ügyi-ta nár” szö veg -
rész he lyé be „az egész ség tu do má nyi kép zé si ág alap kép -
zé si szak ja in, il let ve szak irá nya in sze rez he tõ szak kép zett -
sé gek sze rint dif fe ren ci á ló dó egész ség ügyi ta nár” szö veg -
rész, a „ze ne mû vé sze ti kép zé si ág alap kép zé si szak ja in, il -
let ve szak irá nya in sze rez he tõ szak kép zett sé gek sze rint
dif fe ren ci á ló dó ta nár” szö veg rész he lyé be a „ze ne mû vé -
sze ti kép zé si ág alap kép zé si szak ja in, il let ve szak irá nya in
sze rez he tõ szak kép zett sé gek sze rint dif fe ren ci á ló dó ze ne -
mû vész ta nár” szö veg rész, a „szín já ték ta ná ri” szö veg rész
he lyé be a „szín já ték ta nár” szö veg rész, a „báb já ték ta ná ri”
szö veg rész he lyé be a „báb já ték ta nár” szö veg rész, a „tánc -
ta ná ri (klasszi kus ba lett, nép tánc, mo dern tánc, kor társ -
tánc, szín há zi tánc, tár sas tánc, di vat tánc, tánc tör té net és
-el mé let szak irá nyok kal)” szö veg rész he lyé be a „tánc ta nár 
(klasszi kus ba lett, nép tánc, mo dern tánc, kor társ tánc, szín -
há zi tánc, tár sas tánc, di vat tánc, tánc tör té net és -el mé let

szak irá nyok kal)” szö veg rész, a „já ték- és sza bad idõ szer -
ve zõ-ta nár” szö veg rész he lyé be „já ték- és sza bad idõ-szer -
ve zõ ta nár” szö veg rész, a „mul ti kul tu rá lis ne ve lés ta nár”
szö veg rész he lyé be a „mul ti kul tu rá lis ne ve lés ta ná ra” szö -
veg rész, a „fo gya té ko sok rek re á ci ó já nak ta ná ra” szö veg -
rész he lyé be a „fo gya té ko sok rek re á ci ó ja-ta nár” szö veg -
rész, az „ink lu zív ne ve lõ ta nár” szö veg rész he lyé be az
„ink lu zív ne ve lés ta ná ra” szö veg rész, a „csa lád- és gyer -
mek vé de lem-ta nár” szö veg rész he lyé be a „csa lád- és gyer -
mek vé dõ ta nár” szö veg rész, a „te het ség fej lesz tés-ta nár”
szö veg rész he lyé be a „te het ség fej lesz tõ ta nár” szö veg rész, 
a „pe da gó gi ai ér té ke lés és mé rés ta nár” szö veg rész he lyé be 
a „pe da gó gi ai ér té ke lés és mé rés ta ná ra” szö veg rész, a
„tan terv fej lesz tés-ta nár” szö veg rész he lyé be a „tan terv fej -
lesz tõ ta nár” szö veg rész, az „ag rár mér nök-ta nár” szö veg -
rész he lyé be az „ag rár mér nök ta nár” szö veg rész, az
„egész ség ügyi-ta nár” szö veg rész he lyé be az „egész ség -
ügyi ta nár” szö veg rész, a „szín ház mû vé sze ti-ta nár” szö -
veg rész he lyé be a „szín ház mû vé sze ti ta nár” szö veg rész, a
„film mû vé sze ti-ta nár” szö veg rész he lyé be a „film mû vé -
sze ti ta nár” szö veg rész lép;

k) 4. szá mú mel lék le té ben a „ter ve zõ gra fi ka” szö veg -
rész he lyé be a „ter ve zõ gra fi ka”, az „ani má ci ós ter ve zés”
szö veg rész he lyé be az „ani má ció” szö veg rész, az „or vos”
szö veg rész he lyé be az „ál ta lá nos or vos” szö veg rész lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fel sõ ok -
ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes ren del ke -
zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm.
ren de let

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

„(3) Egy fél év ben a hall ga tó tel je sít mé nyé nek mennyi -
sé gi és mi nõ sé gi meg íté lé sé re a kre di tin dex, il let ve a kor ri -
gált kre di tin dex al kal mas. A kre di tin dex szá mí tá sá nál a
fél év ben tel je sí tett tan tár gyak kre di tér té ké nek és ér dem je -
gyé nek szor za ta i ból ké pe zett össze get az át la gos elõ re ha -
la dás ese tén egy fél év alatt tel je sí ten dõ har minc kre dit tel
kell osz ta ni. A kor ri gált kre di tin dex a kre di tin dex bõl egy,
a fél év so rán tel je sí tett és az egyé ni tan rend ben vál lalt kre -
di tek ará nyá nak meg fe le lõ szor zó té nye zõ vel szá mít ha tó.
Az össze sí tett kor ri gált kre ditindex a hall ga tó több fél éven 
ke resz tü li tel je sít mé nyé nek mennyi sé gi és mi nõ sé gi meg -
íté lé sé re szol gál. Az össze sí tett kor ri gált kre ditin dex szá -
mí tá sa meg egye zik a kor ri gált kre ditindex szá mí tá sá val,
az zal, hogy fél éven kén ti har minc kre di tet és a tel jes idõ -
szak alatt fel vett és tel je sí tett kre di te ket kell figye lembe
 venni.”;

b) 6. szá mú mel lék le te 17. so rá nak 2. osz lo pá ban a
„böl csé szet tu do mány, gaz da ság tu do má nyok” szö veg rész
he lyé be a „böl csé szet tu do mány, gaz da ság tu do má nyok,
jogi és igaz ga tá si” szö veg rész lép.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ok ta tá -
si Hi va tal ról  szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
22.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
34/2007. (III. 7.) Korm.

rendelete

a helyi önkormányzatok által 2002–2005. években
jogtalanul igénybe vett közmûfejlesztési támogatás

visszafizetésének ütemezésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé nek vég -
re haj tá sá ról  szóló 2006. évi XCIX. tör vény (a továb biak -
ban: Tör vény) 7.  §-ának (20) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a Tör vény 7.  §-ának (18) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá -
mo ga tás vissza fi ze té sé nek üte me zé sé re a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az érin tett és ké rel met be nyúj tó ön kor mány za tok a
jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tást e ren -
de let mel lék le te sze rint fi ze tik vissza.

(2) A jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga -
tás tör lesz tõ rész le te it az ön kor mány za tok az e ren de let
mel lék le té ben meg ha tá ro zott vissza fi ze tés kez de té tõl leg -
ké sõbb a vissza fi ze tés vé gé ig ne gyed éven te egyen lõ rész -
le tek ben fi ze tik meg.

(3) E ren de let ki hir de té se nap já tól a jog ta la nul igény be
vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tás vissza fi ze té se vé gé ig az
ön kor mány za tok a min den ko ri jegy ban ki alap ka ma tot – a
ki hir de tést kö ve tõ ne gyed év tõl – ne gyed éven te rész le tek -
ben fi ze tik meg.

2.  §

(1) A Ma gyar Ál lam kincs tár szá mol ja ki az ön kor mány -
za to kat – a jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo -
ga tás  miatt az e ren de let ki hir de té sé ig – ter he lõ, a jegy ban -
ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ mér té kû ka mat
össze gét, és er rõl az ön kor mány za to kat tá jé koz tat ja.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ka mat ki szá mí tá -
sá hoz a Ma gyar Ál lam kincs tár fel ké ri az ön kor mány za to -
kat, hogy ada to kat szol gál tas sa nak a jog ta la nul igény be
vett tá mo ga tás (rész)össze gé rõl és az igény be vé tel kez dõ
nap já ról. Az ön kor mány za tok ál tal szol gál ta tott ada to kat a 
Ma gyar Ál lam kincs tár az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992.
évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 64/B.  §-a
alap ján el len õriz he ti.

(3) Az ön kor mány za tok az (1) be kez dés sze rin ti ka ma -
tot – a Ma gyar Ál lam kincs tár hoz be nyúj tott ké rel mük
alap ján – egy összeg ben vagy rész le tek ben fi zet he tik meg.
Az ön kor mány za tok az egy össze gû vissza fi ze tés re, il let ve 
rész let fi ze tés re vo nat ko zó igé nyü ket a Ma gyar Ál lam -
kincs tár (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tá sá nak

kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül je lez he tik a Ma -
gyar Ál lam kincs tár felé. A nyi lat ko zat té tel el mu lasz tá sa
ese tén az (5) be kez dés sze rin ti egy össze gû vissza fi ze tés
sza bá lya it kell al kal maz ni.

(4) Rész let fi ze tés ese tén a ka mat össze gét tõ ké sí te ni
szük sé ges, és a tõ ké sí tett összeg után a rész let fi ze tés ide jé -
re e ren de let ki hir de té sé tõl a min den ko ri jegy ban ki alap ka -
ma tot ne gyed éven te rész le tek ben fi ze tik meg, leg fel jebb a
jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tás
vissza fi ze té se vé gé ig.

(5) Amennyi ben az ön kor mány zat az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ka mat egy össze gû meg fi ze té sét vá laszt ja,
úgy azt a (3) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat té tel tõl szá mí tott 
30 na pon be lül tel je sí ti.

3.  §

A Ma gyar Ál lam kincs tár a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap
5-éig ér te sí ti az e ren de let mel lék le te sze rin ti vissza fi ze tés -
sel érin tett ön kor mány za to kat a ka ma tok kal meg nö velt
ese dé kes fi ze té si kö te le zett ség rõl.

4.  §

Az 1. és 2.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint (3) és (4) be -
kez dé sé ben fog lalt fi ze té si kö te le zett sé ge ket az érin tett
ön kor mány za tok nak min den ne gye dé vet kö ve tõ hó nap
10-éig kell tel je sí te ni ük.

5.  §

Amennyi ben a fi ze té si kö te le zett ség a 2.  § (5) be kez dés -
ben és a 4.  §-ban elõ írt ha tár idõn be lül nem tel je sül, a Ma -
gyar Ál lam kincs tár az Áht. 64/A.  §-ának (6) be kez dé se
alap ján azon na li be sze dé si meg bí zást nyújt be a he lyi ön -
kor mány zat el len.

6.  §

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, va la -
mint a pénz ügy mi nisz ter a zár szám adá si tör vény ke re té -
ben éven te be szá mol a vissza fi ze té si kö te le zett ség tel je sí -
té sé rõl.

7.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján
lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 34/2007. (III. 7.) Korm. rendelethez

Sor -
szám

Ön kor mány zat neve
Vissza fi ze té si

kö te le zett ség össze ge
(fo rint)

Vissza fi ze tés kez de te Vissza fi ze tés be fe je zé se

 1. Ad ács 118 582 745 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

 2. Al só be rec ki 62 390 348 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

 3. Al só dob sza 23 719 034 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

 4. At kár 81 086 828 2011. áp ri lis 1. 2015. de cem ber 31.

 5. Ber ke nye 21 284 163 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

 6. Csány 84 083 244 2011. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

 7. Cser tõ 42 376 314 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

 8. Csong rád 186 166 547 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

 9. Dab rony 1 176 332 2007. jú li us 1. 2010. de cem ber 31.

10. Di ós je nõ 81 761 881 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

11. Drág szél 14 159 007 2008. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

12. Fel gyõ 12 170 211 2010. áp ri lis 1. 2015. de cem ber 31.

13. Fel sõ be rec ki 21 554 637 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

14. Fur ta 40 725 591 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

15. Gé gény 9 198 000 2008. ja nu ár 1. 2013. de cem ber 31.

16. Gyönk 42 950 914 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

17. Gyú ró 40 008 368 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

18. Jós va fõ 6 481 849 2009. ja nu ár 1. 2009. de cem ber 31.

19. Ka ros 27 675 008 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

20. Kis do rog 18 267 121 2013. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

21. Kis kun maj sa 24 317 083 2011. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

22. Kis vej ke 10 451 920 2013. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

23. Len gyel 19 986 334 2013. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

24. Ma gya reg regy 108 200 357 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

25. Már tély 37 931 595 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

26. Mar ton vá sár 100 643 809 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

27. Me gya szó 80 114 886 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

28. Me zõ kö vesd 26 235 081 2012. de cem ber 1. 2015. de cem ber 31.

29. Me zõ zom bor 4 857 720 2009. ja nu ár 1. 2014. de cem ber 31.

30. Mis ke 55 255 648 2008. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

31. Mú csony 11 201 175 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

32. Na gya lá sony 1 690 165 2007. jú li us 1. 2010. de cem ber 31.

33. Ne messza lók 2 134 804 2007. jú li us 1. 2010. de cem ber 31.

34. Nóg rád 54 450 657 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

35. Nosz vaj 106 084 993 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

36. Nyír ma da 176 605 591 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

37. Olasz 60 403 566 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

38. Per ku pa 8 498 061 2009. ja nu ár 1. 2009. de cem ber 31.

39. Po rosz ló 43 085 112 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

40. Pusz ta do bos 52 888 003 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

41. Pusz ta vám 160 460 533 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

42. Rác ke reszt úr 85 541 439 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.
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Sor -
szám

Ön kor mány zat neve
Vissza fi ze té si

kö te le zett ség össze ge
(fo rint)

Vissza fi ze tés kez de te Vissza fi ze tés be fe je zé se

43. Sa rud 33 145 887 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

44. Sós tó fal va 16 976 467 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

45. Sze ged 76 398 520 2007. jú li us 1. 2010. jú ni us 30.

46. Szen te gát 31 871 335 2012. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

47. Szi get vár 19 738 920 2010. már ci us 1. 2014. de cem ber 31.

48. Szin 5 316 594 2009. ja nu ár 1. 2009. de cem ber 31.

49. Szo mo lya 81 429 442 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

50. Szög li get 8 875 104 2009. ja nu ár 1. 2009. de cem ber 31.

51. Te vel 41 457 786 2013. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

52. Ti sza ná na 54 782 843 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

53. Tor das 50 477 943 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

54. Új csa ná los 39 106 547 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

55. Új lõ rinc fal va 1 666 224 2010. már ci us 1. 2014. de cem ber 31.

56. Vá mos györk 89 676 119 2011. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

57. Zá vod 10 907 058 2013. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

58. Zsá ka 54 297 029 2007. jú li us 1. 2015. de cem ber 31.

A Kormány
35/2007. (III. 7.) Korm.

rendelete

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény végrehajtásáról  szóló

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ

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

A Kor mány 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 m) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az
Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg -
állapított fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket 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  szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.) a kö vet ke -
zõ új 12/B.  §-sal egé szül ki:

„12/B.  § (1) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés sel ren del ke zõ
egész ség ügyi szol gál ta tó – a men tést, be teg szál lí tást, vé -
dõ nõi szol gál ta tást, va la mint ott ho ni szak ápo lást nyúj tó
szol gál ta tó ki vé te lé vel – (e § al kal ma zá sá ban a továb biak -
ban: egész ség ügyi szol gál ta tó) a TAJ szá mot iga zo ló ok -
mány be mu ta tá sát köve tõen, az egész ség ügyi szol gál ta tás
igény be vé te lét meg elõ zõ en az OEP nyil ván tar tá sá ban el -
len õr zi, hogy az Ebtv. 29.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg -

ha tá ro zott sze mély a nyil ván tar tás ban az egész ség biz to sí -
tás egész ség ügyi szol gál ta tá sa i ra jo go sult ként sze re pel-e.

(2) Az OEP a nyil ván tar tá sá hoz köz vet len elekt ro ni kus
hoz zá fé rés sel ren del ke zõ egész ség ügyi szol gál ta tók ré szé -
re az el len õr zés le he tõ sé gét idõ be li kor lá to zás nél kül biz -
to sít ja. A nyil ván tar tás hoz köz vet len elekt ro ni kus hoz zá -
fé rés sel nem ren del ke zõ, alap el lá tást nyúj tó egész ség ügyi
szol gál ta tó a hoz zá be je lent ke zett biz to sí tot tak jo go sult sá -
gát az e biz to sí tot tak ra vo nat ko zó an az OEP ál tal ha von ta
meg kül dött össze sí tés alap ján is el len õriz he ti.

(3) Ha az (1) be kez dés sze rin ti sze mély ál la po ta az el lá -
tás azon na li meg kez dé sét in do kol ja, az el len õr zést köz vet -
le nül az egész ség ügyi szol gál ta tás igény be vé te lét köve -
tõen, fek võ be teg-szak el lá tás ese tén leg ké sõbb az an nak
kez de tét kö ve tõ elsõ mun ka na pon kell el vé gez ni.

(4) Ha az el len õr zés ered mé nye sze rint az egész ség ügyi
szol gál ta tást igény be vevõ sze mély az OEP nyil ván tar tá -
sá ban jo go sult ként nem sze re pel, az egész ség ügyi szol gál -
ta tó az igény be vevõ sze mélyt a szol gál ta tás igény be vé te -
lét meg elõ zõ en – a (3) be kez dés sze rin ti eset ben az el len -
õr zés el vég zé se után ha la dék ta la nul – kö te les írás ban tá jé -
koz tat ni. A tá jé koz ta tás tar tal maz za

a) azt a tényt, hogy az igény be vevõ sze mély az OEP
nyil ván tar tá sá ban jo go sult ként nem sze re pel,

b) a fel hí vást arra, hogy a jo go sult ság fenn ál lá sá nak
tisz tá zá sa ér de ké ben ke res se meg a la kó he lye sze rint ille -
té kes MEP-et, va la mint

c) a jo go sult ság hi á nyá nak jö võ be ni jog kö vet kez mé -
nye i rõl  szóló tá jé koz ta tást.

(5) Az el len õr zés ered mé nye az egész ség ügyi szol gál ta -
tás biz to sí tá sá nak kö te le zett sé gét nem érin ti. Az egész ség -



ügyi szol gál ta tást igény be vevõ sze mély a tá jé koz ta tás
meg tör tén tét át vé te li nyi lat ko zat alá írá sá val iga zol ja. Az
alá írás pót lá sá nak rend jé re az Ebtv. 18.  §-a (12) be kez dé -
sé nek elsõ mon da tá ban fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal -
maz ni.

(6) Az át vé te li nyi lat ko za tot az egész ség ügyi szol gál ta -
tó az egész ség ügyi szol gál ta tást igény be vevõ sze mély
egész ség ügyi do ku men tá ci ó já nak ré sze ként meg õr zi.

(7) Az OEP hon lap já ról le tölt he tõ tá jé koz ta tót – amely
kö zért he tõ mó don tar tal maz za az egész ség ügyi szol gál ta -
tás ra való jo go sult sá got meg ala po zó jog vi szo nyok fel so -
ro lá sát és az azok meg szer zé sé nek le he tõ sé gé re, a jog vi -
szony iga zo lá sá ra vo nat ko zó in for má ci ó kat, az egész ség -
biz to sí tás ke re té ben fenn ál ló köz te her vi se lé si kö te le zett -
ség re való uta lást, va la mint az egész ség ügyi szol gál ta tás ra 
való jo go sult ság hi á nya ese tén a jog kö vet kez mé nyek rõl
 szóló tá jé koz ta tást – az egész ség ügyi szol gál ta tó a be teg -
for ga lom szá má ra nyit va álló he lyi sé gé ben köz zé te szi, és
er rõl a (4) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás so rán az egész -
ség ügyi szol gál ta tást igény be vevõ sze mélyt tá jé koz tat ja.”

2.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
R.) a kö vet ke zõ új 4/A.  §-sal egé szül ki:

„4/A.  § 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  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.)
12/B.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti, szak el lá tást nyúj tó
egész ség ügyi szol gál ta tó az adott el lá tás után járó összeg
90 szá za lé ká ra jo go sult, ha a Vhr. 12/B.  §-ában meg ha tá -
ro zott el len õr zé si kö te le zett sé gét nem tel je sí tet te.”

3.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba, ren del ke zé se it a ha -
tály ba lé pé sét köve tõen meg kez dett egész ség ügyi szol gál -
ta tá sok te kin te té ben kell al kal maz ni.

(2) E ren de let 2.  §-a 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály -
ba, egy ide jû leg az R. 9.  § (1) be kez dé sé ben az „az Eb.tv.
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Vhr.)” szö veg rész he lyé be az
„a Vhr.” szö veg lép.

(3) A gyó gyá sza ti se géd esz köz-for gal ma zást, va la mint
a gyó gyá sza ti el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó a
Vhr. e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott 12/B.  §-a sze rin ti el -
len õr zé si és tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gét 2007. de cem ber
1-jé tõl tel je sí ti.

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

A Kormány
36/2007. (III. 7.) Korm.

rendelete

a közalkalmazottakról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény végrehajtásáról

 a közoktatási intézményekben tárgyú
 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 85.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben, va la mint a pré mi um évek prog ram ról és a kü -
lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi
CXXII. tör vény 7.  § (7) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény 94.  §-a (3) be kez dé sé nek l) pont já ban
fog lal tak ra – a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben tár gyú 
138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
11/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„11/B.  § (1) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ben a mun -
kál ta tó fel adat el lát ási ter vet ké szít, mely ben fel tün te ti azo -
kat a fel ada to kat, ame lyek vég re haj tá sát meg kell ol da ni,
to váb bá a vég re haj tás ban köz re mû kö dõk név so rát, és tá jé -
koz ta tá sul meg kül di a fenn tar tó nak. A sze mély re  szóló fel -
adat meg osz tást leg alább hét nap pal ko ráb ban kö zöl ni kell
az érin tet tek kel. A fel adat el lát ási ter vet a szor gal mi idõ
elsõ fél évé re és má so dik fél évé re kü lön-kü lön kell el ké szí -
te ni, és a Kt. 57.  § (2) be kez dé se alap ján a ne ve lõ tes tü let
ré szé re vé le mé nye zés cél já ra be nyúj ta ni.”

(2) Az R. 11/B.  §-a a kö vet ke zõ, (2) be kez dés sel egé szül 
ki, egy ide jû leg a je len le gi (2)–(3) be kez dés szá mo zá sa
(3)–(4) be kez dés re vál to zik:

„(2) A fel adat el lát ási terv ben – az is ko lai fel ada tok kal
össz hang ban – meg kell ter vez ni a kö zép szin tû és az emelt
szin tû érett sé gi vizs ga és a szak mai vizs ga vizs gáz ta tó bi -
zott sá ga i nak mun ká já ban köz re mû kö dõ pe da gó gu sok vár -
ha tó mun ka idõ be osz tá sát oly mó don, hogy azok részt tud -
ja nak ven ni a vizs gáz ta tá si fel ada tok meg ol dá sá ban. A kö -
zép szin tû és emelt szin tû érett sé gi vizs ga és a szak mai
vizs ga nap ja it a fel adat el lát ási terv ben a köz re mû kö dõ pe -
da gó gu sok te kin te té ben ta ní tás nél kü li mun ka nap ként kell 
meg ter vez ni.”

2.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a mun -
ka idõ-szer ve zés egyes szem pont ja i ról  szóló 2003/88/EK
irány el ve 16. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.
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3.  §

(1) E ren de let 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1.  §-ában elõ írt fel adat el lát ási ter vet a
2006/2007. tan év má so dik fél évé ben má jus–jú ni us hó na -
pok ra kell el ké szí te ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 16.  § (1) be kez dé sé nek ötö dik mon da ta.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
11/A.  § (2) be kez dés b) pont já ban a „fõ vá ro si, me gyei
mun ka ügyi köz pont mun ka erõ-köz ve tí té se” szö veg rész
he lyé be a „re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont re gi o ná lis ki ren -
delt sé gé nek mun ka köz ve tí té se” szö veg rész, a 15.  §
(2) bekezdés g) pont já ban „az or szá gos át la got je len tõ sen
meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek jegy -
zé ké rõl  szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. ren de let tel ki adott
jegy zék ben a Tár sa dal mi-gaz da sá gi szem pont ból el ma ra -
dott te le pü lé sek kö zött;” szö veg rész he lyé be „a tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott,
il let ve az or szá gos át la got je len tõ sen meg ha la dó mun ka -
nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek jegy zé ké rõl  szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let tel ki adott jegy zék ben a 
Tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el -
ma ra dott te le pü lé sek kö zött;” szö veg rész lép.

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

A Kormány
37/2007. (III. 7.) Korm.

rendelete

a villamos energia határon keresztül történõ
szállításának szabályozásáról  szóló

182/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX.
tör vény (a továb biak ban: VET) 113.  §-ának a) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a VET 4.  §-ának g) pont já -
nak vég re haj tá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A vil la mos ener gia ha tá ron ke resz tül tör té nõ szál lí tá sá -
nak sza bá lyo zá sá ról  szóló 182/2002. (VIII. 23.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  §-ának (6) és (7) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az elõ ze tesen le kö tött ka pa ci tás (AAC) a rend szer -
irá nyí tó ko ráb bi auk ci ói so rán szét osz tott ha tár ke resz te zõ
ka pa ci tás hasz ná la ti jo gok ból áll.

(7) Az elõ ze tesen le kö tött ka pa ci tás ba (AAC) be szá mí -
tó ha tár ke resz te zõ ka pa ci tás hasz ná la ti jo gok jo go sult jai a
meg szer zett ka pa ci tás hasz ná la ti jo gu kat en ged mé nyez he -
tik. A ka pa ci tás hasz ná la ti jog en ged mé nye zé sét a szer zõ -
dõ fe lek kö te le sek ha la dék ta la nul, a Ke res ke del mi Sza -
bály zat ban meg ha tá ro zott el já rás rend sze rint írás ban be je -
len te ni a rend szer irá nyí tó nak.”

2.  §

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

(2) E ren de let ren del ke zé sei nem al kal maz ha tók a 2007. 
évre e ren de let ha tály ba lé pé se kor már elõ ze tesen le kö tött,
a ma gyar sza bá lyo zá si zó ná val szom szé dos rend szer irá -
nyí tók kal egyez te tett ka pa ci tá sok ra vo nat ko zó jo go sult sá -
gok ra. A 2007. évre e ren de let ha tály ba lé pé se kor már elõ -
ze tesen le kö tött ka pa ci tá sok ra a le kö té sük ide jén ha tály -
ban lévõ ren del ke zé se ket kell al kal maz ni 2007. de cem ber
31-ig.

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

a) az R. 5.  §-ának (8) be kez dé se,
b) az R. 13.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint
c) a vil la mos ener gia ha tá ron ke resz tül tör té nõ szál lí tá -

sá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló 182/2002. (VIII. 23.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 200/2004. (VI. 23.) Korm.
ren de let 3.  §-ában az R. 5.  §-ának (6)–(8) be kez dé sét mó -
do sí tó ren del ke zé sek.

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

A Kormány
38/2007. (III. 7.) Korm.

rendelete

az Útravaló Ösztöndíjprogramról  szóló
152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az Út ra va ló Ösz tön díj prog ram ról  szóló 152/2005.
(VIII. 2.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 2.  §-a 
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(1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„Az Ösz tön díj prog ram mû köd te té se az Ok ta tá si és Kul -
tu rá lis Mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) fel -
ada ta.”

(2) A Ren de let 2.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

„(2) Az Ösz tön díj prog ram for rá sa a Ma gyar Köz tár sa ság
éves költ ség ve té sé rõl  szóló tör vény Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um fe je ze té ben meg ha tá ro zott elõ irány zat.”

2.  §

(1) A Ren de let 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

„(1) Az esély egyen lõ sé gi ösz tön dí jak ese té ben pá lyáz -
hat az a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ köz ok ta tá -
si in téz ménnyel ta nu lói jog vi szony ban álló ma gyar ál lam -
pol gár vagy kül föl di ál lam pol gár, aki hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû vagy csa lád ba fo ga dott vagy át me ne ti ne ve -
lés be vett vagy ide ig le nes ha tállyal el he lye zett vagy utó -
gon do zás ban vagy utó gon do zói el lá tás ban ré sze sül vagy
hát rá nyos hely ze tû, és ab ban a tan év ben, amely re az ösz -
tön díj vo nat ko zik:

a) az Út a kö zép is ko lá ba ösz tön díj ese té ben 7–8. év fo -
lya mon ta nul;

b) az Út az érett sé gi hez ösz tön díj ese té ben érett sé git
adó kö zép is ko lá ban érett sé git adó kép zés ben 9–12. év fo -
lya mon vagy nyel vi elõ ké szí tõ év fo lya mon 9–13. év fo lya -
mon ta nul;

c) az Út a szak má hoz ösz tön díj ese té ben
ca) hi ány szak mát ok ta tó szak is ko lá ban fel zár kóz ta tó

ok ta tás ban, vagy
cb) hi ány szak mát ok ta tó szak is ko lá ban 9–10. év fo lya -

mon, vagy
cc) szak is ko la va la mely szak kép zõ év fo lya mán va la -

mely hi ány szak mát
ta nul.”

(2) A Ren de let 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban kül föl di ál lam pol -
gár az a ma gyar ál lam pol gár ság gal nem ren del ke zõ sze -
mély, aki ér de ké ben az (1) be kez dés ben és a 6.  § (1) be kez -
dé sé nek a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket a
gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló
1997. évi XXXI. tör vény alap ján Ma gyar or szá gon tett ék,
il let ve aki az ott meg ha tá ro zott el lá tá sok ban a ma gyar jog -
sza bá lyok sze rint ré sze sül. A (3) be kez dés al kal ma zá sá ban 
kül föl di ál lam pol gár a le te le pe dett vagy be ván do rolt jog -
ál lá sú sze mély, a ma gyar ha tó sá gok ál tal me ne kült ként el -
is mert sze mély, va la mint a kü lön tör vény alap ján a sza bad
moz gás és a há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dás jo gá -
val ren del ke zõ sze mély.”

3.  §

A Ren de let 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(1) Egya zon tan év ben egy sze mély össze sen leg fel jebb 
öt ta nu ló te kin te té ben vál lal hat men to ri sze re pet a tel jes
Ösz tön díj prog ram ban. Amennyi ben a men tor ként pá lyá zó 
sze mély ki zá ró lag az esély egyen lõ sé gi ösz tön dí jak ese té -
ben kí ván men tor ként mû köd ni, egya zon tan év ben a fen ti
szá mot meg ha la dó szá mú, de leg fel jebb nyolc ta nu ló men -
tor ál ását vál lal hat ja, ha az ál ta la men to rá lan dó va la mennyi 
pá lyá zó ta nu ló köz ok ta tá si in téz mé nye a te le pü lé sen az
egyet len köz ok ta tá si in téz mény, és a köz ok ta tá si in téz -
mény ben a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók ará nya 
el éri a 80%-ot. Egya zon tan év ben egy sze mély men tor ként 
egy ku ta tó cso port ban ve het részt.”

4.  §

(1) A Ren de let 6.  §-a (1) be kez dé sé nek d)–e) pont jai he -
lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

[(1) Az esély egyen lõ sé gi ösz tön dí jak ese té ben a pá lyá -
za tok el bí rá lá sa kor elõny ben ré sze sül nek azok a ta nu lók,
akik az aláb bi fel té te lek kö zül az itt meg ha tá ro zott sor -
rend ben elõbb álló fel té tel nek meg fe lel nek:]

„d) a pá lyá zó ház tar tá sá ban az egy fõre jutó havi jö ve -
de lem (ide ért ve a va kok sze mé lyi já ra dé kát és a fo gya té -
kos sá gi tá mo ga tást is) össze ge a töb bi pá lyá zó é hoz vi szo -
nyít va ala cso nyabb;

e) a pá lyá zó val egy ház tar tás ban élõk szá ma a töb bi pá -
lyá zó hoz vi szo nyít va ma ga sabb.”

(2) A Ren de let 6.  §-a (5) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„Az esély egyen lõ sé gi ösz tön dí jak ese té ben a ta nu ló
vagy – a kis ko rú vagy egyéb ként cse lek võ kép te len vagy
kor lá to zot tan cse lek võ ké pes ta nu ló ese tén – tör vényes
kép vi se lõ je a pá lyá za ti ûr la pon nyi lat ko zik a hal mo zot tan
hát rá nyos hely zet meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges leg ma ga -
sabb is ko lai vég zett ség, a pá lyá zó val egy ház tar tás ban
élõk szá ma, va la mint a pá lyá zó ház tar tá sá ban élõk nek az
(1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott jö ve del me te kin -
te té ben.”

(3) A Ren de let 6.  §-a az aláb bi (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) A köz ok ta tá si in téz mény az esély egyen lõ sé gi ösz -
tön dí jak ese té ben a pá lyá za ti ûr la pon nyi lat ko zik:

a) a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók in téz mé -
nyen be lü li ará nyá ról;

b) az in téz mény ta nu lói össz lét szá má ról;

c) ar ról, hogy a köz ok ta tá si in téz mény a te le pü lé sen az
egyet len fel adat el lát ási hely.”
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5.  §

(1) A Ren de let 9.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be az aláb bi ren del ke zés lép:

[(2) A men tor ösz tön dí já nak a pá lyá za ti fel hí vás ban
meg ha tá ro zott ré szé re – a (3) be kez dés ben fog lal ta kat ki -
vé ve – ak kor vá lik jo go sult tá, ha]

„c) az Út a szak má hoz ösz tön díj ese té ben az ál ta la men -
to rált 9. év fo lya mos szak is ko lai ta nu ló a 10. év fo lyam ba,
vagy a 10. év fo lya mos ta nu ló szak kép zõ év fo lyam ba lép,
és hi ány szak má ra is ko láz ták be, vagy a szak kép zõ év fo -
lya mon hi ány szak mát ta nu ló diák ma ga sabb év fo lyam ba
lép, vagy si ke res szak mai vizs gát tesz.”

(2) A Ren de let 9.  §-ának (3) be kez dé se az aláb bi mon -
dat tal egé szül ki:

„A b) pont ban fog lalt ren del ke zés nem al kal maz ha tó a
kö zép is ko lá ban és szak is ko lá ban 9. év fo lya mon ta nu ló kat
men to rá lók ese té ben.”

6.  §

A Ren de let az aláb bi 14.  §-sal egé szül ki:
„14.  § E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak

való rész le ges meg fe le lést szol gál ja:
a) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány el ve (2003. no -

vem ber 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
11. cikk (1) be kez dés b) pont és 21. cikk;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és családtag -
jaiknak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz
és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK
ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,
24. cikk.”

7.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba. E ren de le tet a ha tály ba lé pé sét köve tõen meg hir de tett
pá lyá za tok és az azok alap ján lét re jö võ ösz tön dí jas jog vi -
szo nyok te kin te té ben kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ren de let 3.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta és
13.  §-ának (2) be kez dé se.

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

a) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány el ve (2003. no -
vem ber 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
11. cikk (1) be kez dés b) pont és 21. cikk;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és családtag -
jaiknak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz
és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK
ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,
24. cikk.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
13/2007. (III. 7.) EüM

rendelete

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl  szóló

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (4) be kez dé sé nek l) és
m) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel
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 b) pont já ban 
fog lal tak ra – a következõket rendelem el:

1.  §

Az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si fi -
nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (13) be kez dé -
se he lyé be a következõ rendelkezés lép:

„(13) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 18.  §-a (6) be kez dé sé nek
m) pont ja sze rin ti fo gya té kos sze mély kí sé rõ je, to váb bá
be teg, vagy ko ra szü lött gyer me két szop ta tó anya el lá tá sá -
nak fi nan szí ro zá sa na pi díj jal tör té nik, amely nek ér té ke a
HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,02-szorosa.”

2.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint módosul.

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.
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(3) Az R. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(4) Az R. 8. szá mú mel lék le te e ren de let 4. szá mú mel -
lék le te sze rint módosul.

(5) Az R. 11. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
5. szá mú mel lék le te lép.

(6) Az R. 12. és 14. szá mú mel lék le te e ren de let 6. szá -
mú mel lék le te sze rint módosul.

(7) Az R. 16. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
7. szá mú mel lék le te lép.

3.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2007. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba az zal, hogy

a) az R. e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott 1.  § (13) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat a 2007. feb ru ár havi tel je sít mé -
nyek el szá mo lá sá tól,

b) az 1. szá mú mel lék let 1., 6., 8. és 9. pont já ban, a
2. szá mú mel lék let 1–11., 13–22., 24–31., 37–57. és
60–62. pont já ban, a 3. szá mú mel lék let 1–6. pont já ban, va -

la mint a 6. szá mú mel lék let 5. és 6. pont já ban fog lal ta kat a
2007. már ci us havi tel je sít mé nyek elszámolásától
kell al kal maz ni.

(2) E ren de let 2. szá mú mel lék le te 63. pont já nak ha tály -
ba lé pé sé rõl kü lön jog sza bály rendelkezik.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 1/A.  §-a, va la mint 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
(a továb biak ban: r.) 2. szá mú mel lék le té nek 8. q),
30. b) pont ja, va la mint 4. szá mú mel lék le té nek 12. pont ja.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 9/C.  §-ában a „(11)” szö veg rész he lyé be a

„(15)” szö veg rész,
b) az r. 2. szá mú mel lék le té nek 5. pont já ban a „ke ze lõ -

or vos” szö veg rész he lyé be a „há zi or vos, házi gyer mek or -
vos” szö veg rész
lép.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 13/2007. (III. 7.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le te a

„35204 Pajzs mi rigy szcin tig rá fia, jód-123-mal 6653”

szö veg részt köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„35205 Pajzs mi rigy ma rad vány szö vet sti mu lá ci ó ja rhTSH ke ze lés sel 133 412”

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a

„3570E Qu an ti ta tív csont ult ra hang vizs gá lat 968”

szö veg rész a ha tá lyát vesz ti.

3. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a

„43351 Te ta nus al ler gen pro fi la xis 387”

szö veg rész a ha tá lyát vesz ti.

4. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a

„43352 Te ta nus to xo id pro fi la xis 146”

szö veg rész he lyé be a

„43352 Te ta nus pro fi la xis to xo id in jek ci ó val 933
„43353 Te ta nus pro fi la xis hu man an ti te ta nusz im mu go bu lin injekcióval 4474”

szö veg rész lép.

5. Az R. 2. szá mú mel lék le te a

„59542 Epe kõ ol dás perc utan be ve ze tett ka té te ren át 20655”

szö veg részt köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
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„59570 Eryth ro po i e tin ke ze lés, 1 he tes, kró ni kus ve se elég te len ség
esetén 18240

59571 Eryth ro po i e tin ke ze lés, 2 he tes, kró ni kus ve se elég te len ség
esetén 36480

59572 Eryth ro po i e tin ke ze lés, 4 he tes, kró ni kus ve se elég te len ség
esetén 72960”

6. Az R. 2. szá mú mel lék le te a

„99995 Ki egé szí tõ pont be töl tött 3 éves kor tól a 10 éves kor be töl té sé ig 128”

szö veg részt köve tõen a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„99996 V Vi zit díj kom pen zá ció szak el lá tás ban 0

V a 18. élet évét be nem töl tött biz to sí tott el lá tá sa ese tén a kü lön jog sza bály sze rin ti vi zit díj össze gé vel meg egye zõ ér ték”

7. Az R. 2. szá mú mel lék le te vég jegy ze té nek 12. pont já ban a

„0699 ÁNTSZ Csong rád Me gyei In té ze te (csak a 25203, 28920 és
28940 OENO vég zé sé re)”

szö veg rész he lyé be a

„0699 ÁNTSZ Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze te (csak a 25203, 28920,
28940 és OENO vég zé sé re)”

szö veg rész lép.

8. Az R. 2. szá mú mel lék le te vég jegy ze té nek 11/a. és 12. pont já ban a „Jo han Béla” szö veg rész a ha tá lyát vesz ti.

9. Az R. 2. szá mú mel lék le te vég jegy ze té nek 29/c. pont ja a

„0643 Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze -
rész-tu do má nyi Centrum”

szö veg részt meg elõ zõ en a

„0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (I. Gyer mek gyó gyá sza ti
Klinika)”

szö veg résszel egé szül ki.

2. számú melléklet a 13/2007. (III. 7.) EüM rendelethez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 01 Fõ cso port já ban a

„* 01P 001C Spe ci á lis int rac ra ni a lis mû té tek 18 év alatt 2 45 15 4,34647”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„* 01P 001C Spe ci á lis int rac ra ni a lis mû té tek 18 év alatt 2 45 15 4,37956”

2. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 01 Fõ cso port já ban a

,,01P 002C Nagy int rac ra ni a lis mû té tek 18 év alatt 2 43 13 2,71451”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,01P 002C Nagy int rac ra ni a lis mû té tek 18 év alatt 2 43 13 2,74319”

3. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 01 Fõ cso port já ban a

,,01M 012C Ideg rend sze ri da ga na tok tár sult be teg ség gel 18 év alatt 4 28 10 2,44483”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,01M 012C Ideg rend sze ri da ga na tok tár sult be teg ség gel 18 év alatt 4 28 10 2,46689”



4. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 01 Fõ cso port ja a
„* 01M 013A De ge ne ra tív ideg rend sze ri be teg sé gek komp lex át vizs gá lás sal 3 42 13 1,55308”

szö veg részt kö ve tõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

,,*01M 013C Ne u ro im mu no ló gi ai be teg ség tel jes dó zi sú hu mán im mun glo bin
te rá pi á val, 18 év felett 5 40 11 6,53016

*01M 013D Ne u ro im mu no ló gi ai be teg ség hu mán im mun glo bin te rá pi á ja re -
lap sus ese tén, 18 év felett 2 40 6 2,73459”

5. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 01 Fõ cso port já ban a

,,01M 015E Ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek (ki vé ve: TIA), pra e ce reb ra lis ér el -
zá ró dás sal, spe ci á lis ke ze lés nélkül 18 év alatt 3 32 9 1,20325”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,01M 015E Ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek (ki vé ve: TIA), pra e ce reb ra lis ér el -
zá ró dás sal, spe ci á lis ke ze lés nélkül 18 év alatt 3 32 9 1,22310”

6. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 01 Fõ cso port já ban a

,,01M 015F Ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek (ki vé ve: TIA), pra e ce reb ra lis ér el -
zá ró dás sal spe ci á lis ke ze lés nélkül 18 év felett 3 32 9 0,89997

01M 0160 Át me ne ti is che mi ás agyi ke rin gés za var (TIA) 3 33 9 0,66633”

szö veg rész he lyé be a
,,01M 015F Ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek (ki vé ve: TIA), pra e ce reb ra lis ér el -

zá ró dás sal spe ci á lis ke ze lés nélkül 18 év felett 3 32 9 0,90267
01M 0160 Át me ne ti is che mi ás agyi ke rin gés za var (TIA) 3 33 9 0,68276”

szö veg rész lép.

7. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 01 Fõ cso port já ban a

,,01M 0171 Köz pon ti ideg rend szer kö ze pes rend el le nes sé gei és sé rü lé sei 
18 év alatt 3 38 10 1,24595”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,01M 0171 Köz pon ti ideg rend szer kö ze pes rend el le nes sé gei és sé rü lé sei 
18 év alatt 3 38 10 1,26801”

8. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 01 Fõ cso port já ban a

,,01M 018B Agy ideg, pe ri fé ri ás ideg be teg sé gek 18 év alatt 3 42 9 0,84411
01M 019A Ideg rend sze ri fer tõ zé sek, ví rus me nin gi tis ki vé te lé vel 18 év alatt 4 43 13 1,92885”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,01M 018B Agy ideg, pe ri fé ri ás ideg be teg sé gek 18 év alatt 3 42 9 0,86396
01M 019A Ideg rend sze ri fer tõ zé sek, ví rus me nin gi tis ki vé te lé vel 18 év alatt 4 43 13 1,95753”

9. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 01 Fõ cso port já ban a

,, 01M 022D Epi lep sia 18 év alatt (ki vé ve sta tus epi lep ti cus és bi zo nyos ál ta lá -
no sult epi lep si ák, epi lep sia syndromák) 3 34 7 0,54977

01M 022E Sta tus epi lep ti cus és bi zo nyos ál ta lá no sult epi lep si ak, epi lep sia
synd ro mák 18 év alatt 3 38 8 0,90382”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,, 01M 022D Epi lep sia 18 év alatt (ki vé ve sta tus epi lep ti cus és bi zo nyos ál ta lá -
no sult epi lep si ák, epi lep sia syndromák) 3 34 7 0,56521

01M 022E Sta tus epi lep ti cus és bi zo nyos ál ta lá no sult epi lep si ak, epi lep sia
synd ro mák 18 év alatt 3 38 8 0,92147”

2007/27. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1353



10. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 01 Fõ cso port já ban a

,,01M 023A Ki sebb agyi sé rü lé sek, rend el le nes sé gek 18 év alatt 3 40 8 0,82569”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,01M 023A Ki sebb agyi sé rü lé sek, rend el le nes sé gek 18 év alatt 3 40 8 0,84334”

11. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 01 Fõ cso port já ban a

,,01M 023D Ce reb ro vas cu la ris rend el le nes sé gek 18 év alatt 3 30 7 0,67942
01M 023E Ideg rend szer egyéb be teg sé gei 18 év alatt 2 28 3 0,35364”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,01M 023D Ce reb ro vas cu la ris rend el le nes sé gek 18 év alatt 3 30 7 0,69486
01M 023E Ideg rend szer egyéb be teg sé gei 18 év alatt 2 28 3 0,36026”

12. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 02 Fõ cso port já ban a

,,02P 0670 Len cse mû té tek mû len cse-be ül te tés sel, a mû len cse biz to sít ásá val 1 25 4 0,84162
02P 0680 Szür ke há lyog mû tét pha ko e mul si fi ca ti os mód szer rel, haj lít ha tó

mû len cse biztosításával 1 25 3 1,00063”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,02P 0670 Len cse mû té tek mû len cse-be ül te tés sel, a mû len cse biz to sít ásá val 1 25 4 0,73454
02P 0680 Szür ke há lyog mû tét pha ko e mul si fi ca ti os mód szer rel, haj lít ha tó

mû len cse biztosításával 1 25 3 0,80797”

13. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 02 Fõ cso port já ban a

,,02P 071B Ext ra o cu la ris mû té tek az or bi ta ki vé te lé vel, 18 év alatt 1 28 3 0,52066”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,02P 071B Ext ra o cu la ris mû té tek az or bi ta ki vé te lé vel, 18 év alatt 1 28 3 0,52728”

14. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 03 Fõ cso port já ban a

,,03P 091B Orr mel lék üre gek, a pro ces sus mas to i de us mû té tei 18 év alatt 1 29 6 0,82737”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,03P 091B Orr mel lék üre gek, a pro ces sus mas to i de us mû té tei 18 év alatt 1 29 6 0,84061”

15. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 04 Fõ cso port já ban a

,,04M 142A Tü dõ gyul la dás 18 év alatt, tár sult be teg ség gel 4 31 9 1,27255
04M 142B Tü dõ gyul la dás 18 év alatt, tár sult be teg ség nél kül 3 25 8 1,04398”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,04M 142A Tü dõ gyul la dás 18 év alatt, tár sult be teg ség gel 4 31 9 1,29240
04M 142B Tü dõ gyul la dás 18 év alatt, tár sult be teg ség nél kül 3 25 8 1,06163”

16. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 04 Fõ cso port já ban a

,,04M 144B Asth ma, bron chi tis, egyéb kró ni kus obst ruk tív be teg sé gek 18 év
alatt 3 30 8 1,00500”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,04M 144B Asth ma, bron chi tis, egyéb kró ni kus obst ruk tív be teg sé gek 18 év
alatt 3 30 8 1,02265”

17. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 04 Fõ cso port já ban a

,,04M 1490 Bron cho pul mo na lis, vagy egyéb, az új szü lött kor ból ere dõ kró ni -
kus lég zõ szer vi be teg ség (1 éves kor alatt) 3 25 10 0,57612”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:
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,,04M 1490 Bron cho pul mo na lis, vagy egyéb, az új szü lött kor ból ere dõ kró ni -
kus lég zõ szer vi be teg ség (1 éves kor alatt) 3 25 10 0,59818”

18. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 05 Fõ cso port já ban a

„* 05P 181B Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek 2 éves kor alatt 4 30 17 11,84494”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„* 05P 181B Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek 2 éves kor alatt 4 30 17 11,88244”

19. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 05 Fõ cso port já ban a

„* 05P 190C Perc utan és egyéb ér mû tét (egy vagy több stent tel) 3 40 14 4,93294”

szö veg rész he lyé be a

„* 05P 190C Perc utan és egyéb ér mû tét (egy vagy több stent tel vagy ho mog -
raft tal) 3 40 14 4,93294”

szö veg rész lép.

20. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 05 Fõ cso port já ban a

,,05M 2090 AMI throm boly si se int ra vé nás szö ve ti plaz mi no gén ak ti vá tor ral, 
strep to ki na ze al ler gia ese tén, vagy strep to ki na ze ke ze lést kö ve -
tõ en 6 40 14 4,75584”

szö veg rész he lyé be a

„* ,,05M 2091 Throm boly sis AMI ese tén szö ve ti plaz mi no gen ak ti vá tor ral, át -
he lye zés sel 0 40 1 3,20248

* 05M 2092 Throm boly sis AMI ese tén szö ve ti plaz mi no gen ak ti vá tor ral, át -
he lye zés nélkül 6 40 14 4,75584”

szö veg rész lép.

21. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 05 Fõ cso port já ban a

,,05M 218C A szív ve le szü le tett és szer zett ki sebb rend el le nes sé gei, 18 év
alatt 3 25 6 0,81169

05M 218D A szív ve le szü le tett na gyobb rend el le nes sé gei, 18 év alatt 3 25 9 1,36390”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,05M 218C A szív ve le szü le tett és szer zett ki sebb rend el le nes sé gei, 18 év
alatt 3 25 6 0,82493

05M 218D A szív ve le szü le tett na gyobb rend el le nes sé gei, 18 év alatt 3 25 9 1,38375”

22. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 06 Fõ cso port já ban a

,,06P 277C Gyo mor na gyobb mû té tei 18 év alatt 2 40 10 3,34164”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,06P 277C Gyo mor na gyobb mû té tei 18 év alatt 2 40 10 3,36370”

23. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 06 Fõ cso port já ban a

,,06P 280C Has fa li sérv mû tét imp lan tá tum be ül te té sé vel 1 25 4 1,16431”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,06P 280C Has fa li sérv mû tét imp lan tá tum be ül te té sé vel 1 25 4 1,025291”

24. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 06 Fõ cso port já ban a

,,06P 282A Sérv mû té tek 1–18 éves kor kö zött 1 25 3 0,42030
06P 282B Sérv mû té tek 1 éves kor alatt 1 25 3 0,68529”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:
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,,06P 282A Sérv mû té tek 1–18 éves kor kö zött 1 25 3 0,42692
06P 282B Sérv mû té tek 1 éves kor alatt 1 25 3 0,69191”

25. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 06 Fõ cso port já ban a

,,06P 283F Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis nél kül, tár sult be teg ség -
gel 18 év alatt 4 25 7 1,16594”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,06P 283F Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis nél kül, tár sult be teg ség -
gel 18 év alatt 4 25 7 1,18138”

26. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 06 Fõ cso port já ban a

,,06P 283H Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis nél kül, tár sult be teg ség
nél kül 18 év alatt 2 25 5 0,88364

06P 2841 Az emész tõ rend szer mû té tei 1 éves kor alatt 2 35 8 2,21621”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,06P 283H Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis nél kül, tár sult be teg ség
nél kül 18 év alatt 2 25 5 0,89467

06P 2841 Az emész tõ rend szer mû té tei 1 éves kor alatt 2 35 8 2,23386”

27. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 06 Fõ cso port já ban a

,,06M 293C Gyul la dá sos bél be teg sé gek 18 év alatt 4 39 13 1,10400”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,06M 293C Gyul la dá sos bél be teg sé gek 18 év alatt 4 39 13 1,13268”

28. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 06 Fõ cso port já ban a

,,06M 295A Gast ro in tes ti ná lis fer tõ zé sek 18 év alatt 3 29 6 0,48200”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,06M 295A Gast ro in tes ti ná lis fer tõ zé sek 18 év alatt 3 29 6 0,49524”

29. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 06 Fõ cso port já ban a

,,06M 297G Gast ri tis gast ro en te ri tis, tár sult be teg ség gel 18 év alatt 4 25 9 0,95019
06M 297H Egyéb oe sop ha gi tis, gast ro en te ri tis, kü lön fé le emész tõ szer vi be -

teg sé gek, tár sult be teg ség gel 18 év alatt 4 25 7 0,83941”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,06M 297G Gast ri tis gast ro en te ri tis, tár sult be teg ség gel 18 év alatt 4 25 9 0,97004
06M 297H Egyéb oe sop ha gi tis, gast ro en te ri tis, kü lön fé le emész tõ szer vi be -

teg sé gek, tár sult be teg ség gel 18 év alatt 4 25 7 0,85485”

30. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 06 Fõ cso port já ban a

,,06M 297M Oe sop ha gi tis, gast ro en te ri tis, kü lön fé le emész tõ rend sze ri be teg -
sé gek 18 év alatt 3 25 5 0,42754

06M 298D Sú lyo sabb gast ro in tes ti na lis ve le szü le tett rend el le nes sé gek 
18 év alatt 3 25 5 1,19355”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,06M 297M Oe sop ha gi tis, gast ro en te ri tis, kü lön fé le emész tõ rend sze ri be teg -
sé gek 18 év alatt 3 25 5 0,43857

06M 298D Sú lyo sabb gast ro in tes ti na lis ve le szü le tett rend el le nes sé gek 
18 év alatt 3 25 5 1,20458”
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31. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 07 Fõ cso port já ban a

,,07P 3421 A máj, has nyál mi rigy mû té tei 1 éves kor alatt 2 35 10 2,05162”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,07P 3421 A máj, has nyál mi rigy mû té tei 1 éves kor alatt 2 35 10 2,07368”

32. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 08 Fõ cso port já ban a

„* 08P 371C Ce ment nél kü li csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nélkül 2 38 13 4,55889
* 08P 371D Uni con dy la ris térd pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nél kül, nem

tra u ma to ló gi ai indikáció esetén 2 38 14 2,74817 
* 08P 371E Bi con dy la ris, to tál térd pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nélkül 2 38 17 4,63947”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„* 08P 371C Ce ment nél kü li csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nélkül 2 38 13 4,08701
* 08P 371D Uni con dy la ris térd pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nél kül, nem

tra u ma to ló gi ai indikáció esetén 2 38 14 2,70554
* 08P 371E Bi con dy la ris, to tál térd pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nélkül 2 38 17 4,21172”

33. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 08 Fõ cso port já ban a

„* 08P 371H Ce men tes csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nélkül 2 38 16 3,30509
* 08P 371K Hib rid csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nélkül 2 38 15 3,61021
* 08P 371L Uni con dy la ris térd pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nél kül,

 traumatológiai indikáció esetén 2 38 15 5,20628”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„* 08P 371H Ce men tes csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nélkül 2 38 16 3,12992
* 08P 371K Hib rid csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nélkül 2 38 15 3,36567
* 08P 371L Uni con dy la ris térd pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nél kül,

 traumatológiai indikáció esetén 2 38 15 5,16365”

34. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 08 Fõ cso port já ban a

„* 08P 371R Nagy ízü le ti pro té zis kö rü li tö rés meg ol dá sa tra u ma to ló gi án 2 28 18 5,79025”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„* 08P 371R Nagy ízü le ti pro té zis kö rü li tö rés meg ol dá sa tra u ma to ló gi án 2 28 18 5,67900”

35. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 08 Fõ cso port já ban a

„* 08P 372C Komp li ká ció mi att vég zett ce ment nél kü li csí põ pro té zis-be ül te -
tés 4 45 15 5,35884”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„* 08P 372C Komp li ká ció mi att vég zett ce ment nél kü li csí põ pro té zis-be ül te -
tés 4 45 15 4,87417”

36. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 08 Fõ cso port já ban a

„* 08P 372X Komp li ká ció mi att vég zett ce men tes csí põ pro té zis-be ül te tés 4 45 18 3,90836
* 08P 372Y Komp li ká ció mi att vég zett hib rid csí põ pro té zis-be ül te tés 4 45 13 4,32738”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„* 08P 372X Komp li ká ció mi att vég zett ce men tes csí põ pro té zis-be ül te tés 4 45 18 3,76594
* 08P 372Y Komp li ká ció mi att vég zett hib rid csí põ pro té zis-be ül te tés 4 45 13 4,08773”

37. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 08 Fõ cso port já ban a

,,08P 3910 Több szö rös or to pé di ai mû té tek 18 év alatt 2 30 10 0,69132”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,08P 3910 Több szö rös or to pé di ai mû té tek 18 év alatt 2 30 10 0,71338”
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38. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 08 Fõ cso port já ban a

,,08M 4133 Váz izom rend szer, kö tõ szö vet egyéb be teg sé gei 18 év alatt 3 39 8 0,69754”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,08M 4133 Váz izom rend szer, kö tõ szö vet egyéb be teg sé gei 18 év alatt 3 39 8 0,71519”

39. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 10 Fõ cso port já ban a

,,10M 537D Di a be tes mel li tus 14 éves kor alatt 3 38 8 1,02754”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,10M 537D Di a be tes mel li tus 14 éves kor alatt 3 38 8 1,04519”

40. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 10 Fõ cso port já ban a

,,10M 541A Egyéb táp lál ko zá si, anyag cse re-be teg sé gek 18 év alatt 3 25 6 0,66962
10M 541D Sú lyos táp lál ko zá si, anyag cse re-be teg sé gek 18 év alatt 3 25 9 1,44681”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,10M 541A Egyéb táp lál ko zá si, anyag cse re-be teg sé gek 18 év alatt 3 25 6 0,68286
10M 541D Sú lyos táp lál ko zá si, anyag cse re-be teg sé gek 18 év alatt 3 25 9 1,46666”

41. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 11 Fõ cso port já ban a

,,11P 5680 Vese, húgy hó lyag mû té tei (ki vé ve: je len tõs mû té tek) 1 éves kor
alatt 1 41 10 2,20203”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,11P 5680 Vese, húgy hó lyag mû té tei (ki vé ve: je len tõs mû té tek) 1 éves kor
alatt 1 41 10 2,22409”

42. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 11 Fõ cso port já ban a

,,11M 576A Ve se elég te len ség 18 év alatt 5 41 11 2,13401”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,11M 576A Ve se elég te len ség 18 év alatt 5 41 11 2,15827”

43. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 11 Fõ cso port já ban a

,,11M 578A Ve se-, húgy úti fer tõ zé sek 2–18 éves kor kö zött 3 33 7 0,86438
11M 578B Ve se-, húgy úti fer tõ zé sek 2 éves kor alatt 3 33 7 0,86029”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,11M 578A Ve se-, húgy úti fer tõ zé sek 2–18 éves kor kö zött 3 33 7 0,87982
11M 578B Ve se-, húgy úti fer tõ zé sek 2 éves kor alatt 3 33 7 0,87573”

44. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 11 Fõ cso port já ban a

,,11M 5820 Ve se-, húgy utak egyéb bel gyó gyá sza ti be teg sé gei 18 év alatt, 
cy tos ta ti cus vagy cyc los po rin kezeléssel 3 37 7 2,31212

11M 583D Neph ro zi sok 18 év alatt 3 37 12 1,31987
11M 584D Ve se-, húgy utak uro ló gi ai be teg sé gei 18 év alatt 4 29 7 1,30017”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,11M 5820 Ve se-, húgy utak egyéb bel gyó gyá sza ti be teg sé gei 18 év alatt, 
cy tos ta ti cus vagy cyc los po rin kezeléssel 3 37 7 2,32756

11M 583D Neph ro zi sok 18 év alatt 3 37 12 1,34634
11M 584D Ve se-, húgy utak uro ló gi ai be teg sé gei 18 év alatt 4 29 7 1,31561”
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45. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 12 Fõ cso port já ban a

,,12P 615B Here mû té tei nem ma lig nus be teg sé gek mi att 18 év alatt 1 26 5 0,84653”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,12P 615B Here mû té tei nem ma lig nus be teg sé gek mi att 18 év alatt 1 26 5 0,85756”

46. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 15 Fõ cso port já ban a

„* 15M 7110 Új szü lött, szü le té si súly 999 g alatt 40 100 70 29,49746
* 15P 7120 Új szü lött, szü le té si súly 1000–1499 g, je len tõs mû tét tel 21 80 34 13,01718
* 15M 7130 Új szü lött, szü le té si súly 1000–1499 g, je len tõs mû tét nélkül 20 80 43 11,32928
* 15P 7140 Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs mû tét tel 16 70 40 11,20756

15M 715Z Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs mû tét nél kül, sú -
lyos prob lé má val 15 70 32 8,55427

15M 7160 Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs mû tét nél kül, kö -
ze pes prob lé má val 14 70 26 2,32889

15M 7170 Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs mû tét nél kül,
egyéb prob lé má val 5 70 18 1,36210

15P 7180 Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs mû tét tel 14 70 38 8,68539
15M 719Z Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs mû tét nél kül, sú -

lyos prob lé má val 10 51 20 6,57626
15M 7200 Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs mû tét nél kül, kö -

ze pes prob lé má val 3 45 12 0,99404
15M 7210 Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs mû tét nél kül, nor -

má lis új szü lött di ag nó zis sal 2 30 7 0,49028
15M 7220 Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs mû tét nél kül,

egyéb prob lé má val 3 42 9 0,71972
15P 7230 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét tel 5 47 16 3,05497
15P 7240 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, ki sebb hasi mû tét tel 2 25 8 1,03594
15M 7260 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét nél kül, kö -

ze pes prob lé má val 3 25 7 0,53377
15M 7270 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét nél kül, nor -

má lis új szü lött-di ag nó zis sal 2 25 5 0,34176
15M 7280 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét nél kül,

egyéb prob lé má val 3 25 6 0,38832
15M 7300 Új szü lött, át he lyez ve 5 na pos kor elõtt, hely ben szü le tett 1 5 2 1,88092
15M 7310 Új szü lött, át he lyez ve 5 na pos kor elõtt, más hol szü le tett 1 5 2 1,16001

* 15P 7330 Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek új szü lött korban 1 30 16 11,02414
15M 734Z Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét nél kül sú -

lyos prob lé má val, 5 na pot nem meg ha la dó gépi lélegeztetéssel 6 40 12 3,21220
15M 735Z Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét nél kül sú -

lyos prob lé má val, 5 nap nál hosszabb gépi lé le gez te tés sel 5 40 22 6,93411”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„* 15M 7110 Új szü lött, szü le té si súly 999 g alatt 40 100 70 29,54158
* 15P 7120 Új szü lött, szü le té si súly 1000–1499 g, je len tõs mû tét tel 21 80 34 13,06130
* 15M 7130 Új szü lött, szü le té si súly 1000–1499 g, je len tõs mû tét nélkül 20 80 43 11,37340
* 15P 7140 Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs mû tét tel 16 70 40 11,25168

15M 715Z Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs mû tét nél kül, sú -
lyos prob lé má val 15 70 32 8,59839

15M 7160 Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs mû tét nél kül, kö -
ze pes prob lé má val 14 70 26 2,37301

15M 7170 Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs mû tét nél kül,
egyéb prob lé má val 5 70 18 1,40181

15P 7180 Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs mû tét tel 14 70 38 8,72951

2007/27. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1359



15M 719Z Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs mû tét nél kül, sú -
lyos prob lé má val 10 51 20 6,62038

15M 7200 Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs mû tét nél kül, kö -
ze pes prob lé má val 3 45 12 1,02051

15M 7210 Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs mû tét nél kül, nor -
má lis új szü lött di ag nó zis sal 2 30 7 0,50572

15M 7220 Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs mû tét nél kül,
egyéb prob lé má val 3 42 9 0,73957

15P 7230 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét tel 5 47 16 3,09026
15P 7240 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, ki sebb hasi mû tét tel 2 25 8 1,05359
15M 7260 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét nél kül, kö -

ze pes prob lé má val 3 25 7 0,54921
15M 7270 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét nél kül, nor -

má lis új szü lött-di ag nó zis sal 2 25 5 0,35279
15M 7280 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét nél kül,

egyéb prob lé má val 3 25 6 0,40156
15M 7300 Új szü lött, át he lyez ve 5 na pos kor elõtt, hely ben szü le tett 1 5 2 1,88533
15M 7310 Új szü lött, át he lyez ve 5 na pos kor elõtt, más hol szü le tett 1 5 2 1,16442

* 15P 7330 Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek új szü lött korban 1 30 16 11,05943
* 15P 7331 Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek új szü lött kor ban, 5 na pot meg -

ha la dó gépi lé le gez te tés sel 10 30 22 14,00144
* 15P 7332 Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek új szü lött kor ban 5 na pot meg -

ha la dó gépi lé le gez te tés sel és NO adásával 10 30 25 18,44140
15M 734Z Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét nél kül sú -

lyos prob lé má val, 5 na pot nem meg ha la dó gépi lélegeztetéssel 6 40 12 3,23867
15M 735Z Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét nél kül sú -

lyos prob lé má val, 5 nap nál hosszabb gépi lé le gez te tés sel 5 40 22 6,97823”

47. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 16 Fõ cso port já ban a

,,16M 745A Vö rös vér test egyéb rend el le nes sé gei 18 év alatt 3 20 8 1,03023”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,16M 745A Vö rös vér test egyéb rend el le nes sé gei 18 év alatt 3 20 8 1,04788”

48. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 16 Fõ cso port já ban a

,,16M 748G Egyéb vér kép zõ rend sze ri be teg sé gek 18 év alatt 4 28 9 1,03457
*++ 16M 7490 Pri mer im mun hi á nyos ál la po tok int ra vé nás im mun glo bu lin

szubsz ti tú ci ós ke ze lé se 0–8 év között 1 28 1 0,82397
*++ 16M 7491 Pri mer im mun hi á nyos ál la po tok int ra vé nás im mun glo bu lin

szubsz ti tú ci ós ke ze lé se 9–16 év között 1 28 1 1,33715”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,16M 748G Egyéb vér kép zõ rend sze ri be teg sé gek 18 év alatt 4 28 9 1,05442
*++ 16M 7490 Pri mer im mun hi á nyos ál la po tok int ra vé nás im mun glo bu lin

szubsz ti tú ci ós ke ze lé se 0–8 év között 1 28 1 0,82618
*++ 16M 7491 Pri mer im mun hi á nyos ál la po tok int ra vé nás im mun glo bu lin

szubsz ti tú ci ós ke ze lé se 9–16 év között 1 28 1 1,33936”

49. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 17 Fõ cso port já ban a

,,17M 771E Lympho ma, nem akut le u ké mia 18 év alatt 4 26 10 1,19182
* 17M 7720 Akut le u ké mi ák ma gas ma lig ni tás sal, ke mo te rá pi á val és leg -

alább 25E szûrt vagy be su gár zott vér ké szít mény adásával 18 év
alatt 13 28 23 15,76874”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:
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,,17M 771E Lympho ma, nem akut le u ké mia 18 év alatt 4 26 10 1,21388
* 17M 7720 Akut le u ké mi ák ma gas ma lig ni tás sal, ke mo te rá pi á val és leg -

alább 25E szûrt vagy be su gár zott vér ké szít mény adásával 18 év
alatt 13 28 23 15,81286”

50. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 17 Fõ cso port já ban a

„* 17M 780A Akut le u ké mia 18 év alatt, ma gas ma lig ni tás sal, tár sult be teg ség -
gel 13 28 20 9,81599

* 17M 780B Akut le u ké mia 18 év alatt, ma gas ma lig ni tás sal, tár sult be teg ség
nélkül 13 28 19 8,48599

17M 782A Akut le u ké mia 18 év alatt, ala csony-kö ze pes ma lig ni tás sal, tár -
sult be teg ség gel 4 25 11 2,89829

17M 782B Akut le u ké mia 18 év alatt, ala csony-kö ze pes ma lig ni tás sal, tár -
sult be teg ség nélkül 4 26 8 1,12415”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„* 17M 780A Akut le u ké mia 18 év alatt, ma gas ma lig ni tás sal, tár sult be teg ség -
gel 13 28 20 9,83364

* 17M 780B Akut le u ké mia 18 év alatt, ma gas ma lig ni tás sal, tár sult be teg ség
nélkül 13 28 19 8,52790

17M 782A Akut le u ké mia 18 év alatt, ala csony-kö ze pes ma lig ni tás sal, tár -
sult be teg ség gel 4 25 11 2,92255

17M 782B Akut le u ké mia 18 év alatt, ala csony-kö ze pes ma lig ni tás sal, tár -
sult be teg ség nélkül 4 26 8 1,14180”

51. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 18 Fõ cso port já ban a

,,18M 801B Szep ti ké mia 18 év alatt 4 29 10 3,06218”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,18M 801B Szep ti ké mia 18 év alatt 4 29 10 3,08424”

52. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 18 Fõ cso port já ban a

,,18M 803D Sú lyo sabb ví rus be teg sé gek, 18 év alatt 5 25 11 1,22382
18M 803E Egyéb ví rus be teg sé gek, 18 év alatt 3 25 6 0,57457”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,18M 803D Sú lyo sabb ví rus be teg sé gek, 18 év alatt 5 25 11 1,24808
18M 803E Egyéb ví rus be teg sé gek, 18 év alatt 3 25 6 0,58781”

53. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 19 Fõ cso port já ban a

,,19M 823B Szo ron gá sos be teg sé gek 18 év alatt 6 40 13 1,05701”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,19M 823B Szo ron gá sos be teg sé gek 18 év alatt 6 40 13 1,08569”

54. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 21 Fõ cso port já ban a

,,21M 857A Mér ge zés, gyógy sze rek to xi kus ha tá sai 18 év alatt 1 25 3 0,61546”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,21M 857A Mér ge zés, gyógy sze rek to xi kus ha tá sai 18 év alatt 1 25 3 0,62208”

55. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 22 Fõ cso port já ban a

,,22M 884A Nem ki ter jedt égés mû tét nél kül 18 év alatt 4 39 9 1,10142”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,22M 884A Nem ki ter jedt égés mû tét nél kül 18 év alatt 4 39 9 1,12127”
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56. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 99 Fõ cso port ja a

„* 99M 941T máj át ül te tés elõt ti ki vizs gá lás 20 40 33 2,58488”

szö veg részt kö ve tõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„* 99M 941U Szív át ül te tés elõt ti ki vizs gá lás 4 20 15 2,88479”

57. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 99 Fõ cso port já ban a

,,99M 945B Non-Hodg kin lympho ma, nem akut le u ké mia ke mo te rá pi á ja 
18 év alatt 6 14 9 2,20529”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,99M 945B Non-Hodg kin lympho ma, nem akut le u ké mia ke mo te rá pi á ja 
18 év alatt 6 14 9 2,22514”

58. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 99 Fõ cso port já ban a

,,99M 951A Szi mul tán ke mo- és ra dio te rá pia 5 20 13 2,28012”

szö veg rész he lyé be a

„* 99M 9511 Ra di o ke mo te rá pia „A” 1 – – 2,18204
* 99M 9512 Ra di o ke mo te rá pia „B” 1 – – 2,61354
* 99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia „C” 1 – – 5,47539
* 99M 9514 Ra di o ke mo te rá pia „D” 1 – – 8,91896”

szö veg rész lép.

59. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 99 Fõ cso port já ban a

,,99P 9600 ESWL ke ze lé sek 1 4 2 0,90720”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,99P 9600 ESWL ke ze lé sek 1 20 2 0,90720”

60. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 99 Fõ cso port já ban a

,,99M 9660 Kis ded utó gon do zá sa nem ki elé gí tõ súly gya ra po dás mi att 28 nap 
fe lett, 1 év alatt 3 50 9 0,69870

99M 9670 Har mad la gos utó gon do zás, 1 éves vagy an nál idõ sebb korban 3 50 6 0,34604”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

,,99M 9660 Kis ded utó gon do zá sa nem ki elé gí tõ súly gya ra po dás mi att 28 nap 
fe lett, 1 év alatt 3 50 9 0,71855

99M 9670 Har mad la gos utó gon do zás, 1 éves vagy an nál idõ sebb korban 3 50 6 0,35928”

61. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 99 Fõ cso port ja a

,,99M 980C Nem da ga na tos meg be te ge dé sek ke ze lé se nyílt ra dio izo tó pok kal 2 12 4 0,45620”

szö veg részt kö ve tõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
,,99M 980D Pajzs mi rigy da ga na tok ke ze lé se nyílt ra dio jód dal  rhTSH sti mu -

lá lás után 5 20 9 2,94259”

62. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 99 Fõ cso port ja a

,, 99M 9690 Kí sé rõ sze mély el lá tá sa 0 0 0 0,00000”

szö veg részt kö ve tõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
,, 99M 9691 El lá tás szop ta tás mi att 0 0 0 0,00000”

63. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 99 Fõ cso port ja a

„*, • 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L” 1 15,10534”

szö veg részt kö ve tõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
,,99 959M Ki egé szí tõ HBCs 1 he tes eryth ro po i e tin ke ze lés re 1 0 0 0,54720
99 959N Ki egé szí tõ HBCs 3 he tes eryth ro po i e tin ke ze lés re 1 0 0 1,64159”
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3. számú melléklet a 13/2007. (III. 7.) EüM rendelethez

1. Az R. 4. szá mú mel lék le té ben a

„4. *01M 013A De ge ne ra tív ideg rend sze ri be teg sé gek komp lex ki vizs gá lás sal
5. *01M 014A Scle ro sis mul tip lex komp lex ki vizs gá lás sal
6. *01M 014B Scle ro sis mul tip lex spe ci á lis ki vizs gá lás sal”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„4. *01M 013A De ge ne ra tív ideg rend sze ri be teg sé gek komp lex ki vizs gá lás sal
4/a. *01M 013C Ne u ro im mu no ló gi ai be teg ség tel jes dó zi sú hu mán im mun glo bin

te rá pi á val, 18 év fe lett
4/b. *01M 013D Ne u ro im mu no ló gi ai be teg ség hu mán im mun glo bin te rá pi á ja

 relapsus ese tén, 18 év fe lett
5. *01M 014A Scle ro sis mul tip lex komp lex ki vizs gá lás sal
6. *01M 014B Scle ro sis mul tip lex spe ci á lis ki vizs gá lás sal”

2. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 93/c. pont já ban a

„ – 1969 Szent And rás Ál la mi Re u ma to ló gi ai és Re ha bi li tá ci ós Kór ház,
Hévíz”

szö veg rész he lyé be a

„ – 2004 Hé víz gy ógy für dõ és Szent And rás Re um kór ház Kht.”
szö veg rész lép.

3. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 101. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„101.*15P 7330 Je len tõs szív-, ér rend sze ri mû té tek új szü lött kor ban
*15P 7331 Je len tõs szív-, ér rend sze ri mû té tek új szü lött kor ban 5 na pot meg -

ha la dó gépi lé le gez te tés sel
*15P 7332 Je len tõs szív-, ér rend sze ri mû té tek új szü lött kor ban 5 na pot meg -

ha la dó gépi lé le gez te tés sel és NO adá sá val
– 0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet
– 0643 Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész -

tu do má nyi Cent rum”

4. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 05 Fõ cso port ja az aláb bi 65/a. pont tal egé szül ki:

„65/a. *05M 2091 Throm boly sis AMI ese tén szö ve ti plaz mi no gen ak ti vá tor ral, át -
he lye zés sel

*05M 2092 Throm boly sis AMI ese tén szö ve ti plaz mi no gen ak ti vá tor ral, át -
he lye zés nél kül 
Az el já rás az aláb bi egye te mek/kór há zak a kü lön jog sza bály sze -
rin ti II. és III. prog resszi vi tás el já rá si szin tû in ten zív te rá pi ás
osz tá lyá ról és/vagy kar di o ló gi ai õr zõ jé rõl és/vagy sür gõs sé gi
osz tá lyá ról je lent he tõ.

– 0301 Bács-Kis kun Me gyei Kór ház, Kecs ke mét
– 0403 Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kór há za, Oros há za
– 0501 Vá ro si Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
– 0502 Me gyei Kór ház, Mis kolc
– 0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
– 0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
– 1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
– 1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
– 0304 Vá ro si Kór ház RI Kis kun fél egy há za,
– 1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
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– 1401 Ka po si Mór Me gyei Kór ház, Ka pos vár
– 1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
– 1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
– 1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
– 1505 Szat már-Be re gi Kh. Fe hér gyar mat,
– 0864 Sop ron, Ál la mi Sza na tó ri um
– 0306 Sem mel we is Kh. KHT Kis kun ha las
– 0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
– 0504 Er zsé bet Vá ro si Kór ház, Sá to ral ja új hely
– 0802 Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet, Sop ron
– 1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
– 0801 Petz Ala dár Me gyei Kór ház, Gyõr
– 1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
– 1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
– 1604 Er zsé bet Kór ház-RI, Jász be rény”

5. Az R. 4. szá mú mel lék le té ben a

„54. *05P 190C Per cu tan és egyéb ér mû tét (egy vagy több stent tel)”

szö veg rész he lyé be az aláb bi szö veg rész lép:

„54. *05P 190C Per cu tan és egyéb ér mû tét (egy vagy több stent tel vagy ho mog -
raft tal)”

6. Az R. 4. szá mú mel lék le te a

„119.*99M 944A Hodg kin-kór, non-Hodg kin lympho ma, nem akut le u ké mia ke mo -
te rá pi á ja 18 év fe lett, leg alább 14E szûrt és be su gár zott vér ké -
szít mény adá sá val”

szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„118/b.*99M 941U Szív át ül te tés elõt ti ki vizs gá lás
– 0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi

Kar)
– 0155 Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont (Kar di o ló gi ai és Bel gyó gyá -

sza ti Osz tály)
– 0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet
– 0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má -

nyi Cent rum (Szív gyó gyá sza ti Kli ni ka)
– 0643 Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész -

tu do má nyi Cent rum (II. szá mú Bel gyó gyá sza ti Kli ni ka és Kar -
diológiai Köz pont)

– 0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
(Deb re ce ni Kar di o ló gi ai In té zet)

– 2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg (Kar di o ló gi ai Osz tály)”

7. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/a. pont já ban a

„125/a.

*99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”
*99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”
*99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”
*99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”
*99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”

70501 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (01. fá zis)
70502 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (02. fá zis)
70503 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (03. fá zis)
70511 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (01. fá zis)
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70512 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70513 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (03. fá zis)
70521 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP II. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70522 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP II. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70531 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
70532 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (02. fá zis)
70533 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (03. fá zis)
70541 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70542 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70543 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (03. fá zis)
70591 Ke mo te rá pia, TXT-CDDP pro to koll sze rint (01. fá zis)
70991 Ke mo te rá pia, TAX-CBP pro to koll sze rint (01. fá zis)
71191 Ke mo te rá pia, heti TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)
71791 Ke mo te rá pia, GEM/C pro to koll sze rint (01. fá zis)
71792 Ke mo te rá pia, GEM/C pro to koll sze rint (02. fá zis)
71801 Ke mo te rá pia, GEM-CBP/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
71802 Ke mo te rá pia, GEM-CBP/B pro to koll sze rint (02. fá zis)
71811 Ke mo te rá pia, TAX-CBP/D pro to koll sze rint (01. fá zis)
71821 Ke mo te rá pia, CDDP-TAX/C pro to koll sze rint (01. fá zis)
71831 Ke mo te rá pia, CBP-TXT/C pro to koll sze rint (01. fá zis)
71841 Ke mo te rá pia, TXT/B mo no te rá pia sze rint (01. fá zis)
73691 Ke mo te rá pia, CDDP-TAX/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
79201 Ke mo te rá pia, TAX mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)
79211 Ke mo te rá pia, TXT mo no te rá pia sze rint (01. fá zis)”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„125/a. Lég zõ szer vek – tüdõ (C33-C34) + ple u rá lis me sot he li o ma
(C45.0)

*99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia „C”
*99M 9514 Ra di o ke mo te rá pia „D”
*99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”
*99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”
*99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”
*99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”
*99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”
*99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K”

70501 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (01. fá zis)
70502 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (02. fá zis)
70503 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (03. fá zis)
70511 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70512 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70513 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (03. fá zis)
70521 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP II. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70522 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP II. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70531 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
70532 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (02. fá zis)
70533 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (03. fá zis)
70541 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70542 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70543 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (03. fá zis)
70591 Ke mo te rá pia, TXT-CDDP pro to koll sze rint (01. fá zis)
70991 Ke mo te rá pia, TAX-CBP pro to koll sze rint (01. fá zis)
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71191 Ke mo te rá pia, heti TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)
71791 Ke mo te rá pia, GEM/C pro to koll sze rint (01. fá zis)
71792 Ke mo te rá pia, GEM/C pro to koll sze rint (02. fá zis)
71801 Ke mo te rá pia, GEM-CBP/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
71802 Ke mo te rá pia, GEM-CBP/B pro to koll sze rint (02. fá zis)
71811 Ke mo te rá pia, TAX-CBP/D pro to koll sze rint (01. fá zis)
71821 Ke mo te rá pia, CDDP-TAX/C pro to koll sze rint (01. fá zis)
71831 Ke mo te rá pia, CBP-TXT/C pro to koll sze rint (01. fá zis)
71841 Ke mo te rá pia, TXT/B mo no te rá pia sze rint (01. fá zis)
71911 Ke mo te rá pia, PEM-CDDP pro to koll sze rint (1. fá zis)
73691 Ke mo te rá pia, CDDP-TAX/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
79201 Ke mo te rá pia, TAX mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)
79211 Ke mo te rá pia, TXT mo no te rá pia sze rint (01. fá zis)
71851 Ke mo te rá pia, PEM mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)
71911 Ke mo te rá pia, PEM-CDDP pro to koll sze rint (1. fá zis)
74201 Ra di o ke mo te rá pia, nem kis sej tes tü dõ rák ese tén TAX pro to koll

sze rint (01. fá zis)
74231 Ra di o ke mo te rá pia, nem kis sej tes tü dõ rák ese tén TXT+CDDP

pro to koll sze rint (01. fá zis)
74241 Ra di o ke mo te rá pia, nem kis sej tes tü dõ rák ese tén TAX+CBP pro -

to koll sze rint (01. fá zis)”

8. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/b. pont já ban a

„125/b.
*99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”
*99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”
*99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”
*99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”
*99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K”
*99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L”

70181 Ke mo te rá pia, GEM-TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)
70182 Ke mo te rá pia, GEM-TAX pro to koll sze rint (02. fá zis)
70201 Ke mo te rá pia, HER-TXT/A te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (01. fá -

zis)
70202 Ke mo te rá pia, HER-TXT/A te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (02. fá -

zis)
70203 Ke mo te rá pia, HER-TXT/A te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (03. fá -

zis)
70211 Ke mo te rá pia, HER-TXT/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint

(01. fá zis)
70212 Ke mo te rá pia, HER-TXT/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint

(02. fá zis)
70213 Ke mo te rá pia, HER-TXT/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint

(03. fá zis)
70661 Ke mo te rá pia, HER-TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -

koll sze rint (01. fá zis)
70662 Ke mo te rá pia, HER-TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -

koll sze rint (02. fá zis)
70663 Ke mo te rá pia, HER-TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -

koll sze rint (03. fá zis)
70664 Ke mo te rá pia, HER-TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -

koll sze rint (04. fá zis)
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70665 Ke mo te rá pia, HER-TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (05. fá zis)

70666 Ke mo te rá pia, HER-TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (06. fá zis)

70671 Ke mo te rá pia, HER-TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (01. fá zis)

70672 Ke mo te rá pia, HER-TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (02. fá zis)

70673 Ke mo te rá pia, HER-TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (03. fá zis)

70674 Ke mo te rá pia, HER-TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (04. fá zis)

70675 Ke mo te rá pia, HER-TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (05. fá zis)

70676 Ke mo te rá pia, HER-TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (06. fá zis)

70691 Ke mo te rá pia, HER-TAX/A te lí té si cik lus pro to koll sze rint
(01. fá zis)

70692 Ke mo te rá pia, HER-TAX/A te lí té si cik lus pro to koll sze rint
(02. fá zis)

70693 Ke mo te rá pia, HER-TAX/A te lí té si cik lus pro to koll sze rint
(03. fá zis)

70701 Ke mo te rá pia, HER-TAX/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint
(01. fá zis)

70702 Ke mo te rá pia, HER-TAX/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint
(02. fá zis)

70703 Ke mo te rá pia, HER-TAX/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint
(03. fá zis)

71031 Ke mo te rá pia, heti ada go lá sú TXT pro to koll sze rint (01. fá zis)

71181 Ke mo te rá pia, heti TAX-HER pro to koll sze rint (01. fá zis)

71182 Ke mo te rá pia, heti TAX-HER pro to koll sze rint (02. fá zis)

71191 Ke mo te rá pia, heti TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)

71351 Ke mo te rá pia, HER-TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (01. fá zis)

71352 Ke mo te rá pia, HER-TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (02. fá zis)

71353 Ke mo te rá pia, HER-TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (03. fá zis)

71354 Ke mo te rá pia, HER-TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (04. fá zis)

71355 Ke mo te rá pia, HER-TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (05. fá zis)

71356 Ke mo te rá pia, HER-TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (06. fá zis)

71361 Ke mo te rá pia, HER-TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (01. fá zis)

71362 Ke mo te rá pia, HER-TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (02. fá zis)

71363 Ke mo te rá pia, HER-TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (03. fá zis)

71364 Ke mo te rá pia, HER-TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (04. fá zis)
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71365 Ke mo te rá pia, HER-TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (05. fá zis)

71366 Ke mo te rá pia, HER-TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (06. fá zis)

71401 Ke mo te rá pia, ca pe ci ta bi ne-TXT pro to koll sze rint (01. fá zis)

72431 Ke mo te rá pia, TAX-do xo ru bi cin pro to koll sze rint (01. fá zis)

72441 Ke mo te rá pia, TAX-EPI pro to koll sze rint (01. fá zis)

72451 Ke mo te rá pia, TXT-EPI pro to koll sze rint (01. fá zis)

72461 Ke mo te rá pia, TXT-do xo ru bi cin pro to koll sze rint (01. fá zis)

72491 Ke mo te rá pia, CDDP-TXT/A prot. sze rint (emlõ) (01. fá zis)

72501 Ke mo te rá pia, CBP-TXT/A prot. sze rint (emlõ) (01. fá zis)

73441 Ke mo te rá pia, TXT-CBP (se cond line th.) pro to koll sze rint
(01. fá zis)”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„125/b. Emlõ (C50)

*, • 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”

*, • *99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”

*, • 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

*, • 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

*, • 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”

*, • 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K”

*, • 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L”

70181 Ke mo te rá pia, GEM+TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)

70182 Ke mo te rá pia, GEM+TAX pro to koll sze rint (02. fá zis)

70191 Ke mo te rá pia, ca pe ci ta bi ne mo no te rá pia pro to koll sze rint
(01. fá zis)

70201 Ke mo te rá pia, HER+TXT/A te lí tõ cik lus pro to koll sze rint  (01. fá -
zis)

70202 Ke mo te rá pia, HER+TXT/A te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (02. fá -
zis)

70203 Ke mo te rá pia, HER+TXT/A te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (03. fá -
zis)

70211 Ke mo te rá pia, HER+TXT/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint
(01. fá zis)

70212 Ke mo te rá pia, HER+TXT/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint
(02. fá zis)

70213 Ke mo te rá pia, HER+TXT/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint
(03. fá zis)

70591 Ke mo te rá pia, TXT+CDDP pro to koll sze rint (01. fá zis)

70661 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (01. fá zis)

70662 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (02. fá zis)

70663 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (03. fá zis)

70664 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (04. fá zis)
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70665 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (05. fá zis)

70666 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (06. fá zis)

70671 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (01. fá zis)

70672 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (02. fá zis)

70673 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (03. fá zis)

70674 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (04. fá zis)

70675 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (05. fá zis)

70676 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (06. fá zis)

70681 Ke mo te rá pia, HER ki egé szí tõ pro to koll sze rint (01. fá zis)

70691 Ke mo te rá pia, HER+TAX/A te lí té si cik lus pro to koll sze rint
(01. fá zis)

70692 Ke mo te rá pia, HER+TAX/A te lí té si cik lus pro to koll sze rint
(02. fá zis)

70693 Ke mo te rá pia, HER+TAX/A te lí té si cik lus pro to koll sze rint
(03. fá zis)

70701 Ke mo te rá pia, HER+TAX/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint
(01. fá zis)

70702 Ke mo te rá pia, HER+TAX/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint
(02. fá zis)

70703 Ke mo te rá pia, HER+TAX/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint
(03. fá zis)

71031 Ke mo te rá pia, heti ada go lá sú TXT pro to koll sze rint (01. fá zis)

71181 Ke mo te rá pia, heti HER+TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)

71182 Ke mo te rá pia, heti HER+TAX pro to koll sze rint (02. fá zis)

71191 Ke mo te rá pia, heti TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)

71351 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (01. fá zis)

71352 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (02. fá zis)

71353 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (03. fá zis)

71354 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (04. fá zis)

71355 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (05. fá zis)

71356 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to -
koll sze rint (06. fá zis)

71361 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (01. fá zis)

71362 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (02. fá zis)

71363 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (03. fá zis)
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71364 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (04. fá zis)

71365 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (05. fá zis)

71366 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus
pro to koll sze rint (06. fá zis)

71371 Ke mo te rá pia, HER mo no te rá pia te lí té si cik lus pro to koll sze rint
(01. fá zis)

71401 Ke mo te rá pia, ca pe ci ta bi ne-TXT pro to koll sze rint (01. fá zis)

72431 Ke mo te rá pia, TAX+ADM pro to koll sze rint (01. fá zis)

72441 Ke mo te rá pia, TAX+EPI pro to koll sze rint (01. fá zis)

72451 Ke mo te rá pia, TXT+EPI pro to koll sze rint (01. fá zis)

72461 Ke mo te rá pia, TXT+ADM pro to koll sze rint (01. fá zis)

72491 Ke mo te rá pia, CDDP+TXT/A pro to koll sze rint (emlõ) (01. fá zis)

72501 Ke mo te rá pia, CBP+TXT/A pro to koll sze rint (emlõ) (01. fá zis)

72741 Ke mo te rá pia, FE120C pro to koll sze rint (01. fá zis)

72771 Ke mo te rá pia, TAC/B pro to koll sze rint (01. fá zis)

72781 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (A) pro to koll sze rint (01. fá zis)

72782 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (A) pro to koll sze rint (02. fá zis)

72783 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (A) pro to koll sze rint (03. fá zis)

72791 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (B) pro to koll sze rint (01. fá zis)

72792 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (B) pro to koll sze rint (02. fá zis)

72793 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (B) pro to koll sze rint (03. fá zis)

73441 Ke mo te rá pia, TXT+CBP (se cond line th.) pro to koll sze rint
(01. fá zis)

73691 Ke mo te rá pia, CDDP+TAX/B pro to koll sze rint (01. fá zis)

75661 Ke mo te rá pia, HER 3 heti töl tõ dó zis pro to koll sze rint (01. fá zis)

75671 Ke mo te rá pia, HER 3 heti fenn tar tó dó zis pro to koll sze rint
(01. fá zis)

75681 Ke mo te rá pia, HER+CDDP 3 heti töl tõ dó zis pro to koll sze rint
(01. fá zis)

75691 Ke mo te rá pia, HER+CDDP 3 heti fenn tar tó dó zis pro to koll sze -
rint (01. fá zis)

75701 Ke mo te rá pia, HER+GEM 3 heti töl tõ dó zis pro to koll sze rint
(01. fá zis)

75702 Ke mo te rá pia, HER+GEM 3 heti töl tõ dó zis pro to koll sze rint
(02. fá zis)

75703 Ke mo te rá pia, HER+GEM 3 heti töl tõ dó zis pro to koll sze rint
(03. fá zis)

75711 Ke mo te rá pia, HER+GEM 3 heti fenn tar tó dó zis pro to koll sze rint 
(01. fá zis)

75712 Ke mo te rá pia, HER+GEM 3 heti fenn tar tó dó zis pro to koll sze rint 
(02. fá zis)

75713 Ke mo te rá pia, HER+GEM 3 heti fenn tar tó dó zis pro to koll sze rint 
(03. fá zis)

79201 Ke mo te rá pia, TAX mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)

79211 Ke mo te rá pia, TXT mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)”

9. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/c. pont já ban a

„125/c.

*99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”

*99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”
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*99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

*99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

*99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”

71191 Ke mo te rá pia, heti TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)

71581 Ke mo te rá pia, L-Do xo ru bi cin pro to koll sze rint (01. fá zis)

71621 Ke mo te rá pia, TOPO/C pro to koll sze rint (01. fá zis)

71641 Ke mo te rá pia, TXT-CBP pro to koll sze rint (01. fá zis)

71651 Ke mo te rá pia, TXT pro to koll sze rint (01. fá zis)

71661 Ke mo te rá pia, TXT-CBP/B pro to koll sze rint (01. fá zis)

71671 Ke mo te rá pia, TAX-CBP/B pro to koll sze rint (01. fá zis)

71681 Ke mo te rá pia, TAX-CBP/C pro to koll sze rint (01. fá zis)

71691 Ke mo te rá pia, TAX/A mo no te rá pia heti ke ze lés pro to koll sze rint
(01. fá zis)

73421 Ke mo te rá pia, TOPO/A pro to koll sze rint (01. fá zis)

73431 Ke mo te rá pia, TAX-CBP/A (first line th.) pro to koll sze rint
(01. fá zis)

73481 Ke mo te rá pia, CDDP-TAX/A pro to koll sze rint (01. fá zis)

73671 Ke mo te rá pia, TOPO/B pro to koll sze rint (01. fá zis)”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„125/c. Nõi ne mi szer vek – ová ri um (C51-C58)

*, • 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”

*, • 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”

*, • 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

*, • 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

*, • 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”

70991 Ke mo te rá pia, TAX+CBP pro to koll sze rint (01. fá zis)

71191 Ke mo te rá pia, heti TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)

71571 Ke mo te rá pia, GEM+CBP pro to koll sze rint (01. fá zis)

71572 Ke mo te rá pia, GEM+CBP pro to koll sze rint (02. fá zis)

71581 Ke mo te rá pia, L-ADM pro to koll sze rint (01. fá zis)

71621 Ke mo te rá pia, TOPO/C pro to koll sze rint (01. fá zis)

71671 Ke mo te rá pia, TAX+CBP/B pro to koll sze rint (01. fá zis)

71681 Ke mo te rá pia, TAX+CBP/C pro to koll sze rint (01. fá zis)

71691 Ke mo te rá pia, TAX/A mo no te rá pia heti ke ze lés pro to koll sze rint
(01. fá zis)

72741 Ke mo te rá pia, FE120C pro to koll sze rint (01. fá zis)

73421 Ke mo te rá pia, TOPO/A pro to koll sze rint (01. fá zis)

73431 Ke mo te rá pia, TAX+CBP/A (first line th.) pro to koll sze rint
(01. fá zis)

73481 Ke mo te rá pia, CDDP+TAX/A pro to koll sze rint (01. fá zis)

73671 Ke mo te rá pia, TOPO/B pro to koll sze rint (01. fá zis)

73691 Ke mo te rá pia, CDDP+TAX/B pro to koll sze rint (01. fá zis)

79201 Ke mo te rá pia, TAX mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)”

10. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/d. pont já ban a

„125/d.

*99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E”

*99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”
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*99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

*99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

70461 Ke mo te rá pia, iri no te can-DeG ra mont pro to koll sze rint (01. fá -
zis)

70471 Ke mo te rá pia, iri no te can/A pro to koll sze rint (01. fá zis)

70491 Ke mo te rá pia, ral tit re xed/A pro to koll sze rint (01. fá zis)

70641 Ke mo te rá pia, ral tit re xed pro to koll sze rint (01. fá zis)”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„125/d. Emész tõ szer vek (C16-C25)

*, • 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E”

*, • 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”

*, • 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

*, • 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

*, • 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”

*, • 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K”

70191 Ke mo te rá pia, ca pe ci ta bi ne mo no te rá pia pro to koll sze rint
(01. fá zis)

70461 Ke mo te rá pia, iri no te can-DeG ra mont pro to koll sze rint (01. fá -
zis)

70471 Ke mo te rá pia, iri no te can/A pro to koll sze rint (01. fá zis)

70491 Ke mo te rá pia, ral tit re xed/A pro to koll sze rint (1. fá zis)

70531 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (01. fá zis)

70532 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (02. fá zis)

70533 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (03. fá zis)

70551 Ke mo te rá pia, GEM (panc re as) pro to koll sze rint (01. fá zis)

70552 Ke mo te rá pia, GEM (panc re as) pro to koll sze rint (02. fá zis)

70553 Ke mo te rá pia, GEM (panc re as) pro to koll sze rint (03. fá zis)

70554 Ke mo te rá pia, GEM (panc re as) pro to koll sze rint (04. fá zis)

70555 Ke mo te rá pia, GEM (panc re as) pro to koll sze rint (05. fá zis)

70556 Ke mo te rá pia, GEM (panc re as) pro to koll sze rint (06. fá zis)

70557 Ke mo te rá pia, GEM (panc re as) pro to koll sze rint (07. fá zis)

70571 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint elsõ cik lus
(01. fá zis)

70572 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint elsõ cik lus
(02. fá zis)

70573 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint elsõ cik lus
(03. fá zis)

70574 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint elsõ cik lus
(04. fá zis)

70575 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint elsõ cik lus
(05. fá zis)

70576 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint elsõ cik lus
(06. fá zis)

70577 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint elsõ cik lus
(07. fá zis)

70581 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint to váb bi cik lus
(01. fá zis)

70582 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint to váb bi cik lus
(02. fá zis)

70583 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint to váb bi cik lus
(03. fá zis)
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70641 Ke mo te rá pia, ral tit re xed/B pro to koll sze rint (1. fá zis)

71441 Ke mo te rá pia, GEM-CDDP/BI pro to koll sze rint elsõ cik lus
(01. fá zis)

71442 Ke mo te rá pia, GEM-CDDP/BI pro to koll sze rint elsõ cik lus
(02. fá zis)

71443 Ke mo te rá pia, GEM-CDDP/BI pro to koll sze rint elsõ cik lus
(03. fá zis)

71444 Ke mo te rá pia, GEM-CDDP/BI pro to koll sze rint elsõ cik lus
(04. fá zis)

71451 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP/BII pro to koll sze rint to váb bi cik lus
(01. fá zis)

71452 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP/BII pro to koll sze rint to váb bi cik lus
(02. fá zis)

71453 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP/BII pro to koll sze rint to váb bi cik lus
(03. fá zis)

72681 Ke mo te rá pia, Be va ci zu mab+FOLFIRI pro to koll sze rint (01. fá -
zis)

72691 Ke mo te rá pia, Be va ci zu mab mo no te rá pia pro to koll sze rint
(01. fá zis)

72701 Ke mo te rá pia, Be va ci zu mab+DeG ra mont pro to koll sze rint
(01. fá zis)

72711 Ke mo te rá pia, Ce tu xi mab+FOLFIRI (te lí tõ) pro to koll sze rint
(01. fá zis)

72712 Ke mo te rá pia, Ce tu xi mab+FOLFIRI (te lí tõ) pro to koll sze rint
(02. fá zis)

72721 Ke mo te rá pia, Ce tu xi mab+FOLFIRI (fenn tar tó) pro to koll sze -
rint (01. fá zis)

72722 Ke mo te rá pia, Ce tu xi mab+FOLFIRI (fenn tar tó) pro to koll sze -
rint (02. fá zis)

72731 Ke mo te rá pia, Ce tu xi mab mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá -
zis)

72751 Ke mo te rá pia, FOLFOX–4 pro to koll sze rint (01. fá zis)

75781 Ke mo te rá pia, iri not he can 2 he ten kén ti pro to koll sze rint (01. fá -
zis)

75861 Ke mo te rá pia, iri not he can 3 he ten kén ti pro to koll sze rint (01. fá -
zis)”

11. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/e. pont já ban a

„125/e. Az aláb bi HBCs-kben fog lalt, a Ké zi könyv ben köz zé tett pro to kol -
lok a fel so rolt in té ze tek szak mai fel té te lek nek meg fe le lõ osz tá lya -
i ról je lent he tõk, ide nem ért ve a 125/a–d. pon tok ban fog lal ta kat.

*, • 99M 959A Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „A”

*, • 99M 959B Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „B”

*, • 99M 959C Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „C”

*, • 99M 959D Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „D”

*, • 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E”

*, • 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”

*, • 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”

*, • 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”
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*, • 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

*, • 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”

*, • 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K”

*, • 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L” ”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„125/e. Az aláb bi HBCs-kben fog lalt, a Ké zi könyv ben köz zé tett pro to kol -
lok a fel so rolt in té ze tek szak mai fel té te lek nek meg fe le lõ osz tá lya -
i ról je lent he tõk, ide nem ért ve a 125/a–d. és 125/f–i. pont ban
fog lal ta kat.

*, • 99M9511 Ra di o ke mo te rá pia „A”

*, • 99M9512 Ra di o ke mo te rá pia „B”

*, • 99M9513 Ra di o ke mo te rá pia „C”

*, • 99M 959A Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „A”

*, • 99M 959B Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „B”

*, • 99M 959C Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „C”

*, • 99M 959D Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „D”

*, • 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E”

*, • 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”

*, • 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”

*, • 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

*, • 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

*, • 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”

*, • 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K”

*, • 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L” ”

12. Az R. 4. szá mú mel lék le te az aláb bi 125/f–125/i. pont tal egé szül ki:

„125/f. Fér fi nemi szer vek (C60-C63)

*, • 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”

*, • 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

71651 Ke mo te rá pia, TXT pro to koll sze rint (01. fá zis)

71841 Ke mo te rá pia, TXT/B mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)

– 0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest

– 0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest

– 0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest

– 0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest

– 0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest

– 0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest

– 0127 Fõv. Önk. Szent Lász ló Kór há za, Bu da pest

– 0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest

– 0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet

– 0155 Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont

– 0191 BM Köz pon ti Kór ház és In téz mé nyei, Bu da pest

– 0195 Köz pon ti Hon véd Kór ház, Bu da pest

– 0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs

– 0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má -
nyi Cent rum

– 0301 Bács-Kis kun Me gyei Kór ház, Kecs ke mét

– 0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
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– 0502 Me gyei Kór ház, Mis kolc
– 0601 Me gyei Ön kor mány zat Te rü le ti Kór ház, Szen tes
– 0643 Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész -

tu do má nyi Cent rum
– 0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
– 0801 Petz Ala dár Me gyei Kór ház, Gyõr
– 0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
– 0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
– 1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
– 1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
– 1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
– 1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
– 1401 Ka po si Mór Me gyei Kór ház, Ka pos vár
– 1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
– 1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
– 1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
– 1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
– 1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
– 2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

125/g. Húgy rend szer (C64-C68)
*, • 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”
*, • 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”
*, • 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

70501 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (01. fá zis)
70502 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (02. fá zis)
70503 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (03. fá zis)
70511 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70512 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70513 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (03. fá zis)
70521 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP II. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70522 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP II. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70531 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
70532 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (02. fá zis)
70533 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (03. fá zis)
70541 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70542 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70543 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (03. fá zis)

– 0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
– 0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
– 0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
– 0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
– 0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
– 0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
– 0127 Fõv. Önk. Szent Lász ló Kór há za, Bu da pest
– 0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
– 0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet
– 0155 Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont
– 0191 BM Köz pon ti Kór ház és In téz mé nyei, Bu da pest
– 0195 Köz pon ti Hon véd Kór ház, Bu da pest
– 0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
– 0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má -

nyi Cent rum
– 0301 Bács-Kis kun Me gyei Kór ház, Kecs ke mét
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– 0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
– 0502 Me gyei Kór ház, Mis kolc
– 0601 Me gyei Ön kor mány zat Te rü le ti Kór ház, Szen tes
– 0643 Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész -

tu do má nyi Cent rum
– 0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
– 0801 Petz Ala dár Me gyei Kór ház, Gyõr
– 0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
– 0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
– 1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
– 1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
– 1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
– 1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
– 1401 Ka po si Mór Me gyei Kór ház, Ka pos vár
– 1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
– 1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
– 1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
– 1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
– 1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
– 2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

125/h. Kö tõ szö vet és lágy ré szek (C45,1-C49)
*, • 99M 9511 Ra di o ke mo te rá pia „A”

74171 Ra di o ke mo te rá pia, lágy rész tu mor ese tén CPH+ADM+DTIC
pro to koll sze rint (01. fá zis)

– 0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
– 0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
– 0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
– 0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
– 0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
– 0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
– 0127 Fõv. Önk. Szent Lász ló Kór há za, Bu da pest
– 0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
– 0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet
– 0155 Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont
– 0195 Köz pon ti Hon véd Kór ház, Bu da pest
– 0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
– 0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má -

nyi Cent rum
– 0301 Bács-Kis kun Me gyei Kór ház, Kecs ke mét
– 0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
– 0502 Me gyei Kór ház, Mis kolc
– 0601 Me gyei Ön kor mány zat Te rü le ti Kór ház, Szen tes
– 0643 Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész -

tu do má nyi Cent rum
– 0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
– 0801 Petz Ala dár Me gyei Kór ház, Gyõr
– 0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
– 0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
– 1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
– 1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
– 1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
– 1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
– 1401 Ka po si Mór Me gyei Kór ház, Ka pos vár
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– 1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
– 1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
– 1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
– 1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
– 1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
– 2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

125/i. Szem, agy köz pon ti ideg rend szer (C70-C72).”

4. számú melléklet a 13/2007. (III. 7.) EüM rendelethez

Az R. 8. szá mú mel lék le té nek 2. és 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„

2. Csont ve lõ transz plan tá ció

   Fel nõtt au to lóg transz plan tá ció 12 560,0

   Fel nõtt al lo gén transz plan tá ció 24 045,0

   Gyer mek au to lóg transz plan tá ció 15 480,0

   Gyer mek al lo gén transz plan tá ció 24 948,0

   Un re la ted transz plan tá ció 2 453,0

   Õs sejt sze lek ció 2 453,0

3. Te rá pi ás afe re zis, ha e ma fe re zis 215,0

   Fo to fe re zis 310,0
,,

5. számú melléklet a 13/2007. (III. 7.) EüM rendelethez

,,11. szá mú mel lék let a 9/1993. (IV. 2.) NM ren de let hez

Dializálási eljárások

Di a li zá ló el já rá sok Sú lyo zá si szor zók

Ha e mo di a lí zi sek [ha e mo di a lí zis (HD), ha e mo filt rá ció (HF), high flux és ha e mo di a filt rá ció (HDF)] 1,0

Ha e mo di a lí zi sek [ha e mo di a lí zis (HD), ha e mo filt rá ció (HF), high flux és ha e mo filt rá ció (HDF)
18 év alatt]

1,1

Pe ri to ne á lis di a lí zis 0,48

Ha e mo per fú zió 2,28

Di a lí zis ke ze lés új ra fel hasz nál ha tó di a li zá tor ral 0,78

Mo bil ke ze lés +1,68

Az egyes el já rá sok sú lyo zá si szor zó já val szá mí tott ára az ide ig le nes és ál lan dó vé na ka té ter be ül te tést és a di a li zá lás
 miatt szük sé ges sé váló EPO kezelést is tartalmazza.”

6. számú melléklet a 13/2007. (III. 7.) EüM rendelethez

1. Az R. 12. szá mú mel lék le té nek II. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„II. Prevenció

TA 180 50 Száj hi gi é nés ta nács adás
TA 183 60 Fel vi lá go sí tás, ta nács adás ren de lõn kí vül
TA 184 300 Ter hes sé gi ta nács adás, szû rõ vizs gá lat
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TA 185 180 Fog or vo si szû rõ vizs gá lat (18 éves ko rig, il let ve nap pa li ta go za tú
kö zép is ko lá sok nak)

TA 186 180 Fog or vo si szû rõ vizs gá lat, fel nõtt nek”

2. Az R. 12. szá mú mel lék le té nek V. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„V. Konzerváló fogászat és endodoncia

FA 098 0 Gyö kér ke ze lés
TA 100 600 Amal gám tö més ké szí té se ma ra dó fog ban, egy fel szí nen
TA 101 850 Amal gám tö més ké szí té se ma ra dó fog ban, több fel szí nen
TA 102 700 Esz té ti kus tö més ké szí té se ma ra dó fog ban, egy fel szí nen
TA 103 950 Esz té ti kus tö més ké szí té se ma ra dó fog ban, több fel szí nen
TA 104 150 Po lí ro zás, fi ní ro zás tö mé sen ként
TE 105 600 In lay, on lay
TA 107 1200 Gyö kér tö més ké szí té se
TA 109 400 Fog ko ro na fel épí té se gyá ri csap pal
TA 110 100 Fog tre pa ná lá sa és/vagy fog bél exs tir pá lá sa
FA 112 0 Ide ig le nes tö més ké szí té se
FA 116 0 Ér zé keny fog fel szín ke ze lé se”

3. Az R. 14. szá mú mel lék le té nek I/A) pont já ban a

„

99M 951A Szi mul tán ke mo- és ra dio te rá pia

,,
szö veg rész he lyé be az aláb bi szö veg rész lép:

*99M 9511 Ra di o ke mo te rá pia „A”

*99M 9512 Ra di o ke mo te rá pia „B”

*99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia „C”

*99M 9514 Ra di o ke mo te rá pia „D”

,,

4. Az R. 14. szá mú mel lék le té nek I/AA) pont ja a

„

*99M 959A Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „A”
,,

szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„

*99M 9511 Ra di o ke mo te rá pia „A”

*99M 9512 Ra di o ke mo te rá pia „B”

*99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia „C”

*99M 9514 Ra di o ke mo te rá pia „D”

,,

5. Az R. 14. szá mú mel lék le té nek I/B) pont ja a

„

01P 002C Nagy int rac ra ni á lis mû té tek 18 év alatt OENO: 50230, 50231
,,

szö veg részt köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
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„

*01M 013C Ne u ro im mu no ló gi ai be teg ség tel jes dó zi sú hu mán im mun glo bin te rá pi á val, 18 év felett

*01M 013D Ne u ro im mu no ló gi ai be teg ség hu mán im mun glo bin te rá pi á ja re lap sus ese tén, 18 év felett

,,

6. Az R. 14. szá mú mel lék le té nek I/B) pont já ban a

„

05M 2090 AMI throm boly si se int ra vé nás szö ve ti plaz mi no gén ak ti vá tor ral, strep to ki na ze al ler gia
ese tén vagy strep to ki na ze kezelést köve tõen

,,

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„

*05M 2091 Throm boly sis AMI ese tén szö ve ti plaz mi no gen ak ti vá tor ral, át he lye zés sel

*05M 2092 Throm boly sis AMI ese tén szö ve ti plaz mi no gen ak ti vá tor ral, át he lye zés nélkül

,,

7. számú melléklet a 13/2007. (III. 7.) EüM rendelethez

,,16. szá mú mel lék let a 9/1993. (IV. 2.) NM ren de let hez

„Az aktív fekvõbeteg-szakellátásban a sürgõsségi ellátási formák
havi fix összegû díjazása

Sür gõs sé gi el lá tá si for ma meg ne ve zé se
Havi fix össze gû dí ja zás mér té ke

 (Ft/hó)

1. Sür gõs sé gi fo ga dó hely 800 000

2. SO2 (me gyei vagy a mi ni mu mot meg ha la dó pro fi lú vá ro si kór ház ban
mû kö dõ sür gõs sé gi be teg el lá tó osztály)

3 400 000

3. SO1 (re gi o ná lis vagy sok pro fi lú me gyei kór ház ban mû kö dõ sür gõs sé gi
be teg el lá tó osz tály vagy sür gõs sé gi centrum)

6 600 000

4. Spe ci á lis sür gõs sé gi cent rum (egy-egy szak te rü let re gi o ná lis vagy
or szá gos fel ada ta i nak el lá tá sá ra ki je lölt cent rum, ha a 24 órás fo lya ma tos 
fel vé telt a hét minden napján ellátja)

1 440 000

5. Tra u ma to ló gia (a tra u ma to ló gi ai osz tály a besorolási
szin tek nek meg fe le lõ havi fix össze gû dí ja zás ra jo go sult, ha a 24 órás
fo lya ma tos fel vé telt a hét min den napján ellátja)

II. szint III. szint

1 100 000 2 200 000

A dí ja zás nem nö vel he tõ több, azo nos el lá tá si for má ba tar to zó szer ve ze ti egy ség mû köd te té se ese tén sem. A szol gál ta -
tó az ál ta la nyúj tott 1–3. pont sze rin ti el lá tá sok kö zül egy jog cí men, az 5. pont sze rin ti el lá tás ese tén pe dig to váb bi egy
jog cí men jo go sult dí ja zás ra. A szol gál ta tó az 1–3. és 5. pont sze rin ti fix össze gû dí ja zás tól füg get le nül a 4. pont sze rin ti
el lá tá sok kö zül havi fix össze gû dí ja zá sá ra leg fel jebb két jog cí men jo go sult.

A 4. pont sze rin ti el lá tás ese tén, amennyi ben a szol gál ta tó csak a hét meg ha tá ro zott nap ján biz to sít ja a 24 órás fo lya -
ma tos fel vé telt, a fix össze gû dí ja zás nap ará nyos ré szé nek 80%-ára jo go sult.”
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A gazdasági és közlekedési miniszter
28/2007. (III. 7.) GKM

rendelete

az öngyújtók forgalomba hozatalának
 egyes követelményeirõl

A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
(a továb biak ban: Fgytv.) 56.  §-ának a) pont já ban fog lalt
fel ha tal ma zás alap ján – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé nek g) pont já ban fog lalt
fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) for gal ma zó: az Fgytv. 2.  §-ának j) pont já ban meg ha -

tá ro zott for gal ma zó;
b) gyár tó: az Fgytv. 2.  §-ának k) pont já ban meg ha tá ro -

zott gyár tó;
c) gyer mek biz tos ön gyúj tó: olyan ön gyúj tó, ame lyet

úgy ter vez tek vagy ál lí tot tak elõ, hogy szo ká sos vagy
éssze rû fel hasz ná lá si kö rül mé nyek kö zött 51 hó na pos nál
fi a ta labb gyer mek – a mû köd te té sé hez szük sé ges erõ, az
ön gyúj tó konst ruk ci ó ja, gyúj tó me cha niz mus vé del me, a
meg gyúj tá sá hoz szük sé ges mû ve le tek bo nyo lult sá ga,
vagy egyéb ok  miatt – nem tud mû köd tet ni.

Gyer mek biz tos ön gyúj tó kü lö nö sen az, amely:
ca) meg fe lel az MSZ EN 13869:2003 szab vány nak a

3.1., 3.4. és 5.2.3. be kez dé sek ki vé te lé vel,
cb) meg fe lel olyan az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl

 szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam ban ha tá lyos biz -
ton sá gos sá gi elõ írásoknak, ame lyek az e ren de let ben meg -
ha tá ro zott gyer mek biz tos sá gi sza bá lyo zás sal egyen ér té kû
ren del ke zé se ket tar tal maz nak;

d) gyer mek biz tos sá gi vizs gá lat: az ön gyúj tó adott mo -
dell jé nek gyer mek biz tos sá gi vizs gá la ta, fõ ként az
MSZ EN 13869:2003 szab vány nak meg fele lõen a 3.1.,
3.4. és 5.2.3. be kez dé sek ki vé te lé vel, vagy olyan, az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré -
szes ál lam ban ha tá lyos biz ton sá gos sá gi elõ írások sze rin ti
vizs gá lat, ame lyek az eb ben a ren de let ben meg ha tá ro zott
gyer mek biz tos sá gi elõ írásokkal egyen ér té kû ek;

e) ön gyúj tó: ren des kö rül mé nyek kö zött el sõ sor ban ci -
ga ret ta, szi var és pipa meg gyúj tá sá ra szol gá ló, tü ze lõ anya -
got fel hasz ná ló, kéz zel mû köd te tett láng kel tõ esz köz,
ame lyet szo ká so san pa pír, ka nóc és gyer tya meg gyúj tá sá ra 
is hasz nál nak, és ame lyet gyár tás kor fel töl töt tek tü ze lõ -
anyag gal;

f) ön gyúj tó mo dell je: olyan ön gyúj tók, ame lyek ugyan -
azon gyár tó tól szár maz nak és ter ve zé sü ket, ki vi te le zé sü -
ket vagy más tu laj don sá ga i kat te kint ve gyer mek biz tos sá gi 
szem pont ból nem kü lön böz nek;

g) új ra tölt he tõ ön gyúj tó: olyan ön gyúj tó, ame lyet új ra -
töl tés re szán tak és a tel jes élet tar ta ma alatt – kü lö nö sen a
gyúj tó me cha niz mus te kin te té ben – ja vít ha tó és biz ton sá -
go san új ra tölt he tõ;

h) új sze rû ön gyúj tó: az MSZ EN 13869:2003 szab vány 
3.2 spe ci fi ká ci ó já ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti ön gyúj tó.

2.  §

Ki zá ró lag gyer mek biz tos ön gyúj tók hoz ha tó ak for ga -
lom ba.

3.  §

Az új sze rû ön gyúj tók nem mi nõ sül nek biz ton sá gos ter -
mék nek, ezért – az Fgytv. 3.  §-ának (1) be kez dé se alap -
ján – nem hoz ha tó ak for ga lom ba.

4.  §

A ren de let elõ írásait nem kell al kal maz ni – a 3.  § ki vé te -
lé vel – az új ra tölt he tõ ön gyúj tó ra, amennyi ben a gyár tó
iga zol ni tud ja, hogy az ön gyúj tót leg alább öt éves idõ tar -
tam ra ki ter je dõ – be le ért ve az eset le ges ja ví tást is – fo lya -
ma tos és biz ton sá gos hasz ná lat ra ter vez te, gyár tot ta és
hoz ta for ga lom ba, és az ele get tesz az aláb bi fel té te lek nek:

a) arra néz ve a gyár tó írá sos do ku men tum ban leg alább
két éves jót ál lá si kö te le zett sé get vál lal,

b) a jót ál lás idõ tar ta má nak le jár tát köve tõen egy, az
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség te rü le tén szék hellyel ren del ke -
zõ en ge dé lye zett szak szer viz ál tal biz to sí tott az olyan tar -
tós al kat ré szek ki cse ré lé se vagy ki ja ví tá sa, ame lyek a fo -
lya ma tos hasz ná lat so rán el kop hat nak vagy meg hi bá sod -
hat nak.

5.  §

(1) Az ön gyúj tó for ga lom ba ho za ta lá nak fel té te le ként a
gyár tó kö te les:

a) az ön gyúj tók min den mo dell je vo nat ko zá sá ban ké -
szí tett gyer mek biz tos ság ra vo nat ko zó vizs gá la ti je len tést
(a továb biak ban: vizs gá la ti je len tés) a vizs gált mo dell ön -
gyúj tó i nak min tá já val együtt meg õriz ni és a fo gyasz tó vé -
del mi ha tó ság nak (a továb biak ban: ha tó ság) ké rés re ha la -
dék ta la nul be nyúj ta ni, ez zel ta nú sít va a for ga lom ba ho zott 
ön gyúj tók mo dell jé nek gyer mek biz tos sá gát;

b) a ha tó ság felé ké rés re iga zol ni, hogy min den for ga -
lom ba ho zott ön gyúj tó meg fe lel a vizs gált mo dell nek, va -
la mint ké rés re az iga zo lást alá tá masz tó vizs gá la ti és el len -
õr zé si prog ra mok do ku men tá ci ó ját be nyúj ta ni;
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c) a meg fe le lõ vizs gá la ti mód sze rek al kal ma zá sá val fo -
lya ma to san nyo mon kö vet ni, hogy az elõ ál lí tott ön gyúj tók 
meg fe lel nek-e a gyer mek biz tos sá got ered mé nye zõ mû sza -
ki meg ol dá sok nak és a ha tó sá gok szá má ra a gyár tá si nyil -
ván tar tást ren del ke zés re bo csá ta ni, amely szük sé ges an -
nak bi zo nyí tá sá ra, hogy az elõ ál lí tott ön gyúj tók meg fe lel -
nek a vizs gált mo dell nek;

d) amennyi ben vál to zás tör té nik az ön gyúj tó mo dell jé -
ben, amely hát rá nyo san be fo lyá sol ná az e ren de let sze rin ti
gyer mek biz tos sá gi elõ írásokat, új gyer mek biz tos ság ra vo -
nat ko zó vizs gá la ti je len tést ké szít tet ni és azt a ha tó sá gok -
nak ké rés re ha la dék ta la nul ren del ke zés re bo csá ta ni.

(2) A for gal ma zó kö te les meg õriz ni és ké rés re ha la dék -
ta la nul a ha tó ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni az ál ta la for gal -
ma zott ön gyúj tó szál lí tó já nak azo no sí tá sá hoz szük sé ges
do ku men tá ci ó ját a gyár tó egész for gal ma zá si lán con át
tör té nõ nyo mon kö ve té se ér de ké ben.

(3) A ha tó ság ki von ja a for ga lom ból a fo gyasz tói for ga -
lom ba ho zott ön gyúj tót, amennyi ben az (1) és (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott fo gyasz tói for ga lom ba ho za ta li kö -
ve tel mé nye ket a gyár tó és a for gal ma zó a ha tó ság ál tal
meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül nem tel je sí ti.

6.  §

(1) A vizs gá la ti je len tés nek tar tal maz nia kell kü lö nö -
sen:

a) föld raj zi el he lyez ke dés tõl füg get le nül a gyár tó ne -
vét, szék he lyét, il le tõ leg te lep he lyét, és im por tált ön gyúj -
tók ese té ben az im por tõr ne vét, szék he lyét, il le tõ leg te lep -
he lyét;

b) az ön gyúj tó tel jes le írá sát, be le ért ve a mé re tét, for -
má ját, sú lyát, tü ze lõ anya gát, a tü ze lõ anyag-tar tály tér fo -
ga tát, gyúj tó me cha niz mu sát, va la mint gyer mek biz tos sá gi
meg ol dá sa it, ter vét, mû sza ki meg ol dá sa it és más olyan jel -
lem zõ it, ame lyek alap ján az ön gyúj tót e ren de let ren del ke -
zé se i nek meg fele lõen gyer mek biz tos nak kell te kin te ni.
Ide tar to zik fõ ként a mû köd te tés hez szük sé ges erõ vagy
más olyan jel lem zõ rész le tes le írá sa, amely be fo lyá sol hat -
ja az ön gyúj tó gyer mek biz tos sá gát, be le ért ve min den
egyes jel lem zõ ese té ben a gyár tá si tû rés ha tá ro kat is;

c) rész le tes le írást a vizs gá la tok ról és a ka pott ered mé -
nyek rõl, a vizs gá la tok nap ját, a vizs gá la tok el vég zé sé nek
hely szí nét, a vizs gá la to kat vég zõ szer ve zet azo no sí tó ada -
ta it, va la mint e szer ve zet nek a vizs gá la tok el vég zé sé re fel -
jo go sí tó mi nõ sí té sé re és ha tás kö ré re vo nat ko zó ada ta it;

d) az ön gyúj tó gyár tá si he lyét;
e) az e ren de let ál tal elõ írt do ku men tá ció tá ro lá sá nak

he lyét;
f) a vizs gá ló la bo ra tó ri um mi nõ sí té sét, akk re di tá ci ó ját.

(2) A vizs gá la ti je len tést ki ál lít hat ja:
a) az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szab vány ál tal

meg ha tá ro zott, vizs gá ló- és ka lib rá ló la bo ra tó ri u mok fel -

ké szült sé gé nek ál ta lá nos kö ve tel mé nye i nek ele get tevõ, a
Nem zet kö zi La bo ra tó ri u mi Akk re di tá ci ós Szer ve zet
(ILAC) egy tag ja ál tal az ön gyúj tók gyer mek biz tos sá gá ra
vo nat ko zó vizs gá la tok el vég zé sé re akk re di tált vizs gá la ti
la bo ra tó ri um, vagy erre a cél ra más mó don az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség ál la má nak ille té kes ha tó sá ga ál tal el is -
mert szerv;

b) azon vizs gá la ti la bo ra tó ri um, amely nek gyer mek -
biz tos ság ra vo nat ko zó vizs gá la ti je len té se it el fo gad ta azon 
or szá gok egyi ke, ame lyek ben az ön gyúj tók ra vo nat ko zó an 
az e ren de let ben meg ál la pí tott gyer mek biz tos sá gi elõ -
írásokkal egyen ér té kû elõ írásokat al kal maz nak.

7.  §

Ez a ren de let nem érin ti a gyer mek biz tos nak nem mi nõ -
sü lõ ön gyúj tó nak, va la mint az új sze rû ön gyúj tó nak az
 Európai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem
ré szes ál lam ba tör té nõ ki vi te lét.

8.  §

(1) Ez a ren de let 2007. már ci us 11-én lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a ki zá ró lag gyer mek biz tos ön gyúj tók
for ga lom ba ho za ta lát biz to sí tó és az új sze rû ön gyúj tók for -
ga lom ba ho za ta lát til tó, tag ál la mok ál tal meg ho zan dó
 intézkedések elõ írásáról  szóló, 2006. má jus 11-i
2006/502/EK bi zott sá gi ha tá ro zat nak való meg fe le lést
szol gál ja.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
11/2007. (III. 7.) IRM

rendelete

a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról  szóló
5/1998. (III. 6.) IM rendelet módosításáról

A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 11. tör vényerejû ren de let 127.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a kö -
te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény 18.  §-ának (4) be kez dé sé ben, va la mint
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
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e) pont já ban fog lal tak ra – az egész ség ügyi mi nisz ter rel és
a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A fog va tar tot tak egész ség ügyi el lá tá sá ról  szóló 5/1998.
(III. 6.) IM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § A fog va tar tott az 1.  § (6) be kez dé sé ben fog lal tak -
tól el té rõ en egész ség ügyi in téz mény té rí tés kö te les szol -
gál ta tá sát csak ak kor ve he ti igény be, ha azt a bv. in té zet
pa rancs no ka en ge dé lye zi, a fog va tar tott a vár ha tó költ sé -
ge ket – ide ért ve a szál lí tás költ sé ge it is – meg elõ le ge zi, és
az egész ség ügyi in téz mény a szol gál ta tást vál lal ja.”

2.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A fog va tar tot tak ré szé re biz to sí ta ni kell éven te tü -
dõ szû ré sen (er nyõ kép szû rés), fo gá sza ti szû ré sen, a nõk -
nek nõ gyó gyá sza ti szû ré sen való rész vé tel le he tõ sé gét.”

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

„(3) A HIV szû rõ vizs gá lat a bv. or vos tá jé koz ta tá sát
köve tõen ön kén tes ala pon, a fog va tar tott ké ré sé re vé gez -
he tõ. Az el já rá si rend be tar tá sá val le he tõ ség van ano nim
szû rõ vizs gá lat ra is. A szû rõ vizs gá la tot a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott la bo ra tó ri u mok vég zik.”

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

 „(4) Az egyéb szû rõ vizs gá la tok ra a kü lön jog sza bá lyok 
az irány adók.”

3.  §

Az R. 35.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A fog va tar tott ré szé re a fog va tar tás ide je alatt ké -
rel mé re, il let ve sza ba du lás kor ki kell adni kór há zi zá ró je -
len té sé nek egy pél dá nyát, va la mint azo kat az or vo si le le te -
ket, il let ve má so la tu kat, ame lyek az egész sé gi ál la po tá nak
meg íté lé sé ben fon to sak, vagy ame lyek re a fog va tar tott, il -
let ve a sza ba du ló igényt tart. A fog va tar tás ide je alatt ki -
adott do ku men tu mok el vesz té sé ért, meg sem mi sü lé sé ért,
el tû né sé ért, meg ron gá ló dá sá ért a bv. in té ze tet fe le lõs ség
nem ter he li.”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik 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. 1.  §-ának (5) be kez dé se.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

5/2007. (III. 7.) ÖTM
rendelete

a pincerendszerek, természetes partfalak
 és földcsuszamlások veszélyelhárítási

 munkálatainak 2006. évi költségvetési támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,

felhasználásának és elszámolásának részletes
szabályairól  szóló

6/2006. (II. 8.) BM rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény 5. szá mú mel lék le té nek 15. pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, 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 f) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

A pin ce rend sze rek, ter mé sze tes part fa lak és föld csu -
szam lá sok ve szély el há rí tá si mun ká la ta i nak 2006. évi költ -
ség ve té si tá mo ga tá sa igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek,
fo lyó sí tá sá nak, fel hasz ná lá sá nak és el szá mo lá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 6/2006. (II. 8.) BM ren de let
(a továb biak ban: R.) 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

„(3) Ha az ön kor mány zat a tá mo ga tást rész ben vagy
egész ben jog ta la nul vet te igény be, vagy nem a pá lyá zat -
ban meg je lölt cél ra hasz nál ta fel, ak kor a jog ta la nul igény -
be vett tá mo ga tást, il let ve a 6.  § (1)–(2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ha tár idõ be nem tar tá sa ese tén a tá mo ga tást
kö te les az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 64/B.  §-a sze rin ti ka mat tal meg nö vel ve a köz pon ti
költ ség ve tés ja vá ra vissza fi zet ni.”

2.  §

Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:
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„(1) A tá mo ga tás ban ré sze sült ön kor mány zat a tá mo ga -
tás és az ön rész ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá ról  szóló el -
szá mo lá sát 2007. áp ri lis 30-áig az Igaz ga tó ság hoz 2 pél -
dány ban kö te les meg kül de ni.”

3.  §

Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, ez -
zel egy ide jû leg az R. 6.  §-a (2)–(9) be kez dé sé nek szá mo -
zá sa (3)–(10) be kez dés re vál to zik:

„(2) A Bi zott ság el nö ke az (1) be kez dés ben rög zí tett ha -
tár idõ alól leg ké sõbb 2007. áp ri lis 15-éig be ér ke zett in do -
kolt ké re lem alap ján, egy al ka lom mal ha lasz tást en ge dé -
lyez het, amely nek ha tár nap ja nem le het 2007. jú ni us
30-ánál ké sõb bi idõ pont.”

4.  §

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

(2) Ez a ren de let, va la mint az R. 2007. de cem ber 31-én
a ha tá lyát 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

A szociális és munkaügyi miniszter,
valamint az egészségügyi miniszter

11/2007. (III. 7.) SZMM–EüM
együttes rendelete

a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók
munkavédelmi követelményeinek minimális

 szintjérõl  szóló
4/2001. (IX. 26.) SZCSM–EüM együttes rendelet

módosításáról

A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
88.  §-ának (4) és (7) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A ten ge ri ha lász ha jók fe dél ze tén dol go zók mun ka vé -
del mi kö ve tel mé nye i nek mi ni má lis szint jé rõl  szóló
4/2001. (IX. 26.) SZCSM–EüM együt tes ren de let

a) 2.  §-ának a) pont já ban a „ha jó zá si ha tó ság” szö veg -
rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb -
biak ban: NKH) Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga -
tó sá ga” szö veg,

b) 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Köz le ke -
dé si Fel ügye let nek (a továb biak ban: ha jó zá si ha tó ság)”
szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nak” szö veg,

c) 3.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „A ha jó zá si ha tó ság”
szö veg rész he lyé be az „Az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

2.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
hatályba.

Kiss Pé ter s. k., Dr. Mol nár La jos s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter egész ség ügyi mi nisz ter

A szociális és munkaügyi miniszter
12/2007. (III. 7.) SZMM

rendelete

a kollektív szerzõdések bejelentésének
és nyilvántartásának részletes szabályairól  szóló

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -
vény 41/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján – az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács egyet ér té sé -
vel – a kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

A kol lek tív szer zõ dé sek be je len té sé nek és nyil ván tar tá -
sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 2/2004. (I. 15.) FMM
ren de let 1–5. szá mú mel lék le te i nek he lyé be je len ren de let
1–5. szá mú mel lék le tei lépnek.

2.  §

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

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

BEJELENT  ADATLAP 

munkáltatónál (gazdálkodó szervezetnél) 
2007. évben megkötött, módosított vagy megsz nt
kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez és 

a kapcsolódó adatszolgáltatáshoz 

A kollektív szerz dés nyilvántartásba vétele, a kapcsolódó adatszolgáltatás a Munka Törvénykönyvér l
szóló 1992. évi XXII. törvény 41/A. §-a alapján történik. 

Adatszolgáltatók: azok a munkáltatók (gazdálkodó szervezetek), amelyek 2007. évben  
kollektív szerz dést (beleértve annak módosítását, vagy megsz nését is) kötöttek. 

Az adatszolgáltatás kötelez ! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! 
Az adatgy jtés a 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az Országos Statisztikai Adatgy jtési Program

Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete alatt szerepel. 

KSH nyilvántartási szám: 1406
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes 

adatszolgáltatás büntet , illet leg szabálysértési eljárást von maga után! 

Az adatlapot egy példányban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
címére: 1243 Budapest, Pf. 580  

kell megküldeni a kollektív szerz dés aláírását követ  harminc napon belül. 

............................................................ ............................................................ 
szakszervezet(ek) képviseletében munkáltató képviseletében 

PH PH 

Hozzájárulási nyilatkozat

A munkáltató hozzájárul, hogy a KSH a gazdálkodó szervezet létszámadatait a Szociális és 
Munkaügyi Minisztériumnak átadja. A kollektív szerz dést köt  felek hozzájárulnak, hogy a KSH-tól kapott 
adatokat, a bejelent  adatlapokon közölt információkat, valamint a letétbe helyezett kollektív szerz dés 
adatait a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a kollektív szerz désekkel összefügg  elemzésekhez, az 
érdekegyeztetéshez és az államigazgatás részére felhasználhassa. 

Igen Nem 

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI 
MINISZTÉRIUM 

KOLLEKTÍV SZERZ DÉS NYILVÁNTARTÁS

Érkeztetési szám: 

Érkezett:

Iktatószám:

1462-………/1/2007-SZMM

Melléklet:

ksz.

Megjegyzés: 

A kitöltésért felel s
neve:  ........................................... 
beosztása:  ........................................... 
telefon:  ........................................... 
fax:  ........................................... 
e-mail:  ........................................... 

A kollektív szerz dés 
 nyilvántartási száma: /

1. számú melléklet a 12/2007. (III. 7.) SZMM rendelethez

[1. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez]
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ADATLAP
I.

a szerz d  felek és a kollektív szerz dés adatairól 

1.  A munkáltató (gazdálkodó szervezet) 

 KSH törzsszáma:      cégjegyzékszáma:   -   -    
a törzsszám a KSH statisztikai jelz szám els  nyolc számjegye, amely megegyezik az adószám els  nyolc számjegyével.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 szakmai/ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelyben 

 a munkáltató tag: 

2.  Szakszervezet(ek) 

a.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

b.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

3.  A bejelentés tárgya: új szerz dés kötése (1), módosítása (2), megsz nése (3):

 A szerz déskötés (módosítás, megsz nés) 

 ideje:    . . hatályba lépés ideje:      .  .

4.  A szerz dés id tartama: határozatlan (1), határozott (2) idej :

 ha határozott idej  a kollektív szerz dés, annak lejárta:      .  .

5.  A munkáltató több munkáltatóra kiterjed  kollektív szerz dés hatálya alá tartozik: 

  igen (1); nem (2):

 ha igen, a kollektív szerz dés nyilvántartási száma:  

6.  Az alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma:      f

 ebb l: fizikai foglalkozásúak:      f

  szellemi foglalkozásúak:      f

7.  A tárgyévet megel z  év december 31-ei állapot szerint alkalmazásban állók száma  

férfi:      f

n :     f
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2.  Szakszervezetek [folytatás]

c.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

d.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

e.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan is be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

f.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

g.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 
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ADATLAP
II.

a kollektív szerz désben foglalt szabályok, rendelkezések 

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, KÖTELMI RENDELKEZÉSEI

1.  Rendelkezés a szerz dés felmondási idejére vonatkozóan: van (1); nincs (2):

a.  ha van, a felmondási id : 3 hónapnál hosszabb (1); 3 hónapnál rövidebb (2);

azonos az Mt-vel (9):

2.  Rendelkezés a szerz dés módosításakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3.  A szerz d  felek együttm ködésére, kapcsolatrendszerére szabályozás: van (1); nincs (2):

4.  A szakszervezeti jogokat érint  rendelkezések: 

a.  az Mt-ben foglaltakhoz képest további jogosítványok: vannak (1); nincsenek (2):

b.  a jogok gyakorlásának rendjére vonatkozó szabályok: vannak (1); nincsenek (2):

5.  A szakszervezet m ködését érint  rendelkezések: 

a.  a m ködési feltételek biztosításáról: van (1); nincs (2):

b.  a szakszervezeti tisztségvisel k munkaid -kedvezmény megváltásáról: van (1); nincs (2):

A SZERZ DÉS NORMATÍV RENDELKEZÉSEI, SZABÁLYAI

6.  El nyben részesítési szabály a munkavállalók meghatározott körére, 

 azonos feltételek megléte esetén a munkaviszonnyal összefüggésben: van (1); nincs (2):

7.  Határozott idej  munkaszerz dések megkötésére vonatkozó rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  a szerz dés id tartamának hosszára: van (1); nincs (2):

b.  az összes munkaszerz déshez viszonyított arányára: van (1); nincs (2):

8.  A próbaid : 30 nap alatt (1); 31 nap-3 hónap (2); azonos az Mt-vel [30 nap] (9):

9.  A munkáltatói rendes felmondásra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a.  tételes felmondási korlátozás: van (1); nincs (2):

b.  beosztási kategóriánként változó felmondási id : van (1); nincs (2):

c.  a munkavégzés alóli mentesítés id tartama: a teljes felmondási id vel egyenl  (1);
egyéb szabályozás (2); nincs szabályozva (3); azonos az Mt-vel 

10.  A végkielégítés: nagyobb mérték , mint amit az Mt. el ír (1);

  nincs szabályozás (2); azonos az Mt-vel; (9):

11.  A rendkívüli felmondásra okot adó körülményekre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a.  ha van, az vonatkozik csak a munkavállalóra (1); csak a munkáltatóra (2); mindkett re (3):

b.  a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására vonatkozó 

 szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

12.  A csoportos létszámcsökkentés szabályozása: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

13.  A foglalkoztatottság szintjére vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

a.  ha van, a foglalkoztatás szintjére irányuló megállapodás jellege:

  a létszámcsökkentés nagysága (1); a foglalkoztatás szinten tartása (2);

  a foglalkoztatás b vítése (3); egyéb megállapodás (4):

 ha a 13/a. sor 1, a létszámcsökkentés %-ban kifejezett mértéke:   ,

14.  Munkaid keret alkalmazása: van (1); nincs (2):

a.  több munkaid keretet állapít meg munkakör kategóriánként: van (1); nincs (2):

b.  ha igen, a munkavállalók legnagyobb csoportjára alkalmazott munkaid keret: 

 4 hónapnál kevesebb (1); 4 hónapnál több, de legfeljebb 6 hónap (2); éves (3):

c.  az alkalmazott munkaid kerettel érintett munkavállalói létszám (f ):  
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15.  Munkarendre vonatkozó szabályok 

a.  többm szakos munkarendben foglalkoztatottak beosztásának rendjére: van (1); nincs (2):

b.  osztott munkarendben foglalkoztatottakra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

c.  folyamatos munkarendben foglalkoztatottakra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

16.  Pihen napokra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

a.  ha van, a pihen nap kiadása: összevontan legfeljebb havonta (1); nincs 

b.  ha van, a pihen nap kiadása: összevontan legfeljebb 6 havonta (1); nincs 

17.  Munkaközi szünetre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

a.  ha van, a munkaközi szünet: része a munkaid nek (1); nem része a mun-

18.  Napi pihen id re vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

19.  Átirányításra, kiküldetésre és más munkáltatónál történ  munkavégzésre (kirendelésre) 

 együttesen határozza meg az id tartamot: igen (1); nem (2):

a.  ha a 19. sor igen az együttes id tartama évi 110 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

b.  ha a 19. sor nem az átirányítás id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

  a kiküldetés id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

  a kirendelés id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

20.  A rendkívüli munka elrendelésének formájára vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

21.  Az elrendelhet  rendkívüli munka legmagasabb éves mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 21. sor igen, a legmagasabb éves mérték: 

 200 óránál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); azonos az Mt-vel (9):

22.  Készenléti jelleg  munkakörök meghatározása: van (1); nincs (2):

23.  Az elrendelhet  készenlét legmagasabb havi mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 23. sor igen, a mérték 168 óránál: kevesebb (1); több (2); azonos az Mt-vel (9):

24.  Az elrendelhet  ügyelet legmagasabb éves mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 24. sor igen, a mérték: 

  200 óránál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); azonos az Mt-vel (9):

25.  A munka díjazására vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

26.  Rendelkezés a munkabér kifizetésének 

a.  módjára: van (1); nincs (2):

b.  esedékességére: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

27.  Szabadságra vonatkozó szabályok: 

a.  kiadásának rendjére: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  pótszabadságra: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

c.  rendelkezés a munkavállaló által szabadon igénybe vehet

 mértékr l: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

28.  Egyéb munkaid -kedvezményekre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

29.  Egészségre ártalmas munkavégzésre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):
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30.  Oktatás, továbbképzés támogatására vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a.  tanulmányi szerz désre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  munkaid -kedvezményre nem iskolai rendszer  képzés esetén: van (1); nincs (2):

31.  Jóléti célú pénzeszközök és ingatlanok meghatározása: van (1); nincs (2):

32.  A szociális, jóléti juttatások költségére vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

33.  Cafeteria rendszer (CR): van (1); nincs (2):

a.  ha van, a juttatás mértéke (Ft/f /év): 50 000 alatt (1); 50 000-100 000 között (2);

 100 000-150 000 között (3); 150 000-200 000 között (4); 200 000 felett (5):

34.  Étkezési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: természetbeni ellátás (1); étkezési utalvány adómentes határig (2);

 étkezési utalvány adómentes határ felett (3):

b.  az étkezési utalvány hideg ételre (1); meleg ételre (2):

35.  Üdülési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: pénzbeli (1); üdülési csekk (2); választható (3):

36.  Kötelez  mértéket meghaladó magán- 

 nyugdíjpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

37.  Önkéntes magán-nyugdíjpénztári 

 hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

38.  Egészségpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

39.  Helyi közlekedési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

40.  Baleset- és életbiztosítás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

41.  Ruházati költségtérítés: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2):

42.  Beiskolázási támogatás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2):

43.  Tandíjfizetési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

44.  Egyéb, béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályozás 

a.  lakásépítési támogatás: van (1); nincs (2):

b.  munkáltatói kölcsön: van (1); nincs (2):

c.  részvény-opció kedvezményes vásárlása, juttatása: van (1); nincs (2):

45.  Munkaruha (formaruha) ellátás: természetbeni (1); pénzbeli (2); nincs szabályozás (3):
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46.  A kártérítési felel sség szabályozása: 

a.  a munkavállaló gondatlan károkozása esetén a kártérítés 

 fels  határának felemelésére: van (1); nincs (2):

b.  a leltárfelel sség megállapítására irányuló eljárás részletes szabályaira: van (1); nincs (2):

c.  közvetlen kártérítésre kötelezésre: van (1); nincs (2):

47.  Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó speciális szabályozás 

a.  fiatal munkavállalókra és pályakezd kre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  n kre: van (1); nincs (2):

c.  megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatására: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

d.  egyéb munkavállalói körre: van (1); nincs (2):

48.  Munkaer  kölcsönzésre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

49.  Külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó 

 szabályozás: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI VITÁKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

50.  Kollektív munkaügyi vitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

51.  Munkaügyi jogvitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

52.  Rendelkezés sztrájk esetére: van (1); nincs (2):

53.  A viták rendezésére bizottság: állandó van (1); eseti jelleggel m köd  van (2); nincs (3):
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ADATLAP
III.

a kollektív szerz dés bér-megállapodási elemei 

1.  Az el z  évi bruttó átlagkereset (Ft/f /hó)      

2.  Az el z  év december 31-én érvényes minimálbér (Ft/hó)      

A BÉRMEGÁLLAPODÁS ELEMEI

Átlagkereset-növelés 

3.  Az átlagkereset-növelés melyik évre vonatkozik: 

 Az átlagkereset-növelés mértéke (%)  ,

Alapbérnövelés 

4.  Az alapbérnövelés végrehajtásának id pontja(i): mértéke %-ban

   . . ,

   . . ,

Minimálbér 

5.  A megállapodás szerinti minimálbér hatálybalépésének id pontja(i): mértéke: Ft/f /hó

   . .    

   . .    

  vagy: az országos minimálbérre megállapított szorzószám (%):     

  vagy: több munkáltatóra kiterjed  kollektív szerz dés szerinti minimálbérre megállapított 

   szorzószám (%):     

Garantált bérminimumok 

6.  Középfokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó  

– megállapodás érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

– hatálybalépés dátuma:    . . mértéke: 0-2 év gyakorlati id :  ,

   . . legalább 2 év gyakorlati id :  ,

– hatálybalépés dátuma:    . . mértéke: 0-2 év gyakorlati id :  ,

   . . legalább 2 év gyakorlati id :  ,

7.  Fels fokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó  

– megállapodás érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

– hatálybalépés dátuma:    . . mértéke: 0-2 év gyakorlati id :  ,

   . . legalább 2 év gyakorlati id :  ,

– hatálybalépés dátuma:    . . mértéke: 0-2 év gyakorlati id :  ,

   . . legalább 2 év gyakorlati id :  ,

Bértarifa 

8.  A besorolási rendszer, amelyen a bértarifa alapul:

a.  a 6/1992. (VI. 27.) MüM rendelet mellékletében foglalt besorolási rendszer: 

b.  a gazdálkodó szervezetnél kötött kollektív szerz dés szerint a MüM rendelet mellékletében 

 foglalttól részletesebb csoportokat meghatározó besorolási rendszer:

c.  több munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz dés részeseként a MüM rendelet mellékle-

 tében foglalttól eltér  besorolási feltételeket és csoportokat meghatározó besorolási rendszer:
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ADATLAP

BÉRTARIF A TÁBLÁZ AT

kód
összlétszám

(f )
alsó érték 
(Ft/f /hó) kód

összlétszám
(f )

alsó érték 
(Ft/f /hó)

11       38    

12       41    

21       42    

22       51    

23       52    

31       53    

32       54    

33       55    

34       56    

35       57    

36       58    

37       

9.  A bértarifa hatálybalépésének id pontja:      .  .

TOVÁBBI BÉRELEMEK

10.  Megállapodás további bérelemekre  

a.  13. havi, vagy további havi fizetésre: van (1); nincs (2):

b.  m szakpótlékokra: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

c.  rendkívüli munkavégzés díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

d.  készenlétre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

e.  ügyeletre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

f.  átirányítás díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

g.  az Mt-ben nem szerepl  egyéb pótlékokra: van (1); nincs (2):

11.  Rendelkezés a bérrendszerr l, különböz  bérformák meghatározásáról  

a.  teljesítménybérr l: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  garantált bérr l: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

c.  prémiumról: van (1); nincs (2):

d.  egyéb: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

                                        

                                        



2007/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1393

K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó  
Egy munkáltatónál (gazdálkodó szervezetnél) kötött kollektív szerz dés 

nyilvántartásba vételére szolgáló adatlaphoz 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. FOGALMAK 

Munkáltatónál (gazdálkodó szervezetnél) kötött kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, ame-
lyet a Munka Törvénykönyvér l szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 30. §-ban foglaltak 
figyelembevételével kötött meg a munkáltató és a szakszervezet(ek). [Tipikusan ilyennek tekintend  a 
bérezéssel kapcsolatos minden megállapodás. Ugyanakkor nem min sül kollektív szerz désnek – és 
nem tárgya az adatszolgáltatásnak – az egyoldalú munkáltatói döntésen alapuló intézkedés, vagy a 
munkavállalóval való egyéni megállapodás, valamint az Mt. 64/A. § alapján kötött üzemi megállapodás.] 

Több munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz dés: egyrészr l munkáltatói érdekképviseleti szer-
vezet vagy több munkáltató, másrészr l szakszervezet vagy több szakszervezet által kötött kollektív 
szerz dés, beleértve az Ágazati Párbeszéd Bizottságban kötött szerz dést is. 

Új kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, amelyet a szerz d  felek els  ízben, vagy a korábbi 
kollektív szerz dés lejárta után kötnek. 

A kollektív szerz dés módosítása: a kollektív szerz dés hatálybalépését követ en minden további megál-
lapodás, módosítás, függetlenül attól, hogy az az eredeti szabályok megváltoztatására vagy új szabá-
lyok bevonására irányul, akkor is, ha a megállapodás kizárólag csak a kollektív szerz dés személyi ha-
tályát változtatja, vagy id beli hatályát hosszabbítja meg. 

A kollektív szerz dés megsz nése: megsz nik (hatályát veszti) a kollektív szerz dés, ha a határozott 
idej  szerz dés lejár; ha a szerz dést valamely szerz dést köt  fél felmondja a felmondási határid  le-
jártával; ha bármelyik szerz dést köt  fél jogutód nélkül sz nik meg (amennyiben a szerz dést több 
munkáltató, vagy munkáltatói érdekképviselet, illetve szakszervezet kötötte, a kollektív szerz dés csak a 
valamennyi munkáltató illetve szakszervezet jogutód nélküli megsz nésével veszti hatályát). Ha a kol-
lektív szerz dést több szakszervezet vagy több munkáltató, illetve munkáltatói érdekképviselet együtte-
sen kötötte, a felmondás jogát – eltér  megállapodás hiányában – bármelyik fél gyakorolhatja. Ha szer-
z dést több szakszervezet kötötte, a felmondás jogának gyakorlásában a szakszervezetek megállapod-
nak. A több munkáltató, illetve a több munkáltatói érdekképviselet által együttesen kötött kollektív szer-
z dés felmondása esetén a szerz dés csak azon munkáltató munkavállalóira nézve veszti hatályát, 
amely a felmondás jogát gyakorolta. 

Jogutódlás: ha a munkáltató, illetve a szakszervezet jogutóddal sz nik meg, a kollektív szerz dés érvény-
ben marad. A munkáltató személyében bekövetkez  jogutódlás esetében a jogutódlás id pontjában a 
jogel d munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételeket – a 
munkarend kivételével – a jogutódlással érintett munkavállalók tekintetében a kollektív szerz désnek a 
jogel d munkáltatónál történ  felmondásáig vagy a kollektív szerz dés hatályának lejártáig, illetve a 
jogutód munkáltatónál másik kollektív szerz dés megkötéséig, ezek hiányában legalább a jogutódlás 
id pontját követ  egy évig a jogutód munkáltatónak fenn kell tartania. Amennyiben a jogutód munkálta-
tóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételek a jogel d munkáltatóra ki-
terjed  hatályú kollektív szerz dés szerinti munkafeltételeknél a munkavállaló számára kedvez bbek, a 
jogutód munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben foglaltakat kell alkalmazni. 

Az adatlapban nem definiált fogalmakat az Mt., illetve a KSH hatályos munkaügyi statisztikai el írásai 
szerinti tartalommal kell értelmezni. 

2. AZ ADATKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Minden, hatályba lép  új kollektív szerz désr l és annak minden kés bbi módosításáról, valamint 
megsz nésér l bejelent  adatlapot kell kitölteni, és beküldeni a nyilvántartó szervezetnek (ha a beje-
lentés tárgya a kollektív szerz dés megsz nése, akkor csak a fed lapot és az I. adatlapot kell kitölteni és 
beküldeni).

Ha a gazdálkodó szervezetnél kizárólag a kötelez  érvény  több munkáltatóra kiterjed  hatályú kollek-
tív szerz dést alkalmazzák, akkor a gazdálkodó szervezetnek ezen adatlapot nem kell kitölteni. 

Ha a gazdálkodó szervezetnél a jóléti elv alapján helyi kollektív szerz dést is kötnek, akkor az adatlapon 
csak a helyben kötött kollektív szerz dés rendelkezéseire vonatkozó válaszokat kell tartalmaznia. 

Kérjük, hogy a munkáltató adószámmal ellátott bélyegz jét szíveskedjenek használni, és a borítékra szí-
veskedjenek ráírni: „Kollektív szerz dés bejelentése”.

Amennyiben korábbi bejelentés visszaigazolásából ismert a nyilvántartási szám, annak csak az els  öt 
karakterét kell beírni. 
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A hozzájárulási nyilatkozatot kérjük minden esetben a vonatkozó válasz aláhúzásával (bekarikázásával) 
megadni. 

Az adatközlés a szerz d  felek, a munkáltató, illetve a szakszervezet kötelessége. 

Az adatlap letölthet  a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról: 
(http://www.szmm.gov.hu  Kollektív szerz dések  Nyilvántartási rendszer).

AZ EGYES SOROKHOZ TARTOZÓ KÓDMEZ BE A KÓDSZÁMOKAT AZ ALÁBBIAK SZERINT KELL BEÍRNI:

I. A SZERZ D  FELEK ÉS A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ADATAI

1. sor.  A KSH törzsszám a gazdálkodó szervezet KSH statisztikai jelz számának els  nyolc számjegye 
(megegyezik az adószám els  nyolc számjegyével). A gazdálkodó szervezet teljes, a kollektív 
szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük olvasható módon közölni. 

Kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy a gazdálkodó szervezet melyik munkáltatói 
(munkáltatói) érdekképviseleti szervezethez tartozik. (A köztestületi kamarák nem tekintend k
munkáltatói érdekképviseletnek.) 

2. sor.  A szakszervezet teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük olvas-
ható módon közölni, a telefon és fax-számmal együtt, illet leg ha a szerz dést köt  szakszervezet 
székhelye nem azonos a munkáltató telephelyével, akkor teljes címét is kérjük feltüntetni. 

A bírósági nyilvántartási számot, valamint nyilvántartásba vételr l rendelkez  joger s bírósági ha-
tározat számát és keltét csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a 
bíróságon önállóan is be van jegyezve. 

A bíróságon önállóan nyilvántartásba nem vett, de költségvetéssel és pénzintézeti számlával ren-
delkez  munkahelyi szakszervezetek (alapszervezetek) rendelkeznek adószámmal. 

Kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy a szakszervezet melyik magasabb szint
(szakmai, ágazati, országos, területi) szakszervezeti szövetséghez tartozik (ha a szakszervezetek 
száma több, mint a rendelkezésre álló rovatok száma, kérjük a szakszervezetek jegyzékét külön 
lapon folytatni).

3. sor.  1: új kollektív szerz dés (hatályba lépésének id pontját is kérjük beírni),

2: módosítás (a módosítás hatályba lépésének id pontját is kérjük beírni),

3: ha a kollektív szerz dés hatálya lejárt, felmondták, vagy hatálya megsz nt (ebben az esetben a 
hatályba lépés napjaként a lejárat – megsz nés – napját kérjük feltüntetni) 

4. sor.  1: ha szerz dés határozatlan idej ,

2: határozott id re kötött kollektív szerz dés (ebben az esetben a szerz dés lejártának – megsz -
nésének – id pontját is kérjük beírni).

5/a. sor.  Amennyiben a gazdálkodó szervezet részese több munkáltatóra kiterjed  hatályú megállapodás-
nak (az 5. sorban 1-es kód szerepel) kérjük, hogy tüntessék fel a több munkáltatóra kiterjed  hatá-
lyú kollektív szerz dés nyilvántartási számának els  öt karakterét.

6. sor.  A megállapodás megkötését (módosítását) megel z  hónapban alkalmazásban állók átlagos sta-
tisztikai állományi létszámát, valamint ennek fizikai és szellemi foglalkozásúakra vonatkozó bontá-
sát kérjük beírni az érvényes KSH el írásoknak megfelel en (egész számra kerekítve). 

7. sor.  A megállapodás megkötését (módosítását) megel z  év december 31-én alkalmazásban állók 
férfi és n i munkavállalókra vonatkozó bontását kérjük megadni. 

II. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN FOGLALT SZABÁLYOK, RENDELKEZÉSEK

Minden bejelentéskor ki kell tölteni a kérdés mellett található kódmez k oszlopának minden elemét. 

1. sor:  1: ha a kollektív szerz dés felmondásának határidejére vonatkozóan el írást tartalmaz (ebben az 
esetben az 1/a. sort is ki kell tölteni),

2: ha nincs szabályozás.

1/a. sor: 1: ha a felmondási id  3 hónapnál hosszabb, 

2: ha a felmondási id  3 hónapnál rövidebb, 

9: ha a felmondási id  azonos az Mt. el írásával.
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2. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a módosítási eljárására vonatkozóan el írást (pl.: határozott 
id re kötött kollektív szerz dés lejártát megel z en x hónappal kezdeményezni kell a munkáltató-
nak a módosításra irányuló tárgyalásokat stb.),

2: ha nincs a módosítási eljárására vonatkozó el írás. 

3. sor:  1: ha szerepel szabályozás a szerz d  felek kapcsolatrendszerére (egyeztet  bizottság, felel s
személyek kijelölése a tárgyalásokra stb.),

2: ha nincs a szerz d  felek kapcsolatrendszerére vonatkozó szabályozás. 

4/a. sor:  1: ha vannak a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban az Mt-ben foglaltakhoz képest további 
jogosítványok (egyetértési, véleményezési, tájékozódáshoz való jog)

2: ha nincs a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban szabályozás 

4/b. sor:  1: ha vannak a jogok gyakorlásának módját szabályozó rendelkezések (pl. határid k, eljáró sze-
mélyek megnevezése),

2: nincsenek 

5/a. sor:  1: ha a szakszervezetek m ködési feltételének biztosításáról rendelkezik a kollektív szerz dés
(iroda, felszerelés, törvényit l eltér  munkaid -kedvezmény stb.),

2: ha nincs a szakszervezetek m ködési feltételére vonatkozó szabályozás  

5/b. sor:  1: ha a Mt. 25. § (5) alapján a felek megállapodást kötöttek a szakszervezeti tisztségvisel k mun-
kaid -kedvezményének pénzben történ  megváltásáról 

2: nincs ilyen megállapodás 

6. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az egyenl  bánásmódról és az esélyegyenl ség biztosításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény 23. §-a szerint tartalmaz el nyben részesítési kötelezettséget a munka-
vállalók meghatározott körére (pl. a hosszabb ideje munkaviszonyban állók családtagjainak felvé-
telére, tanulmányi szerz dés kötésére stb.) azonos feltételek megléte esetén 

2: nincs szabályozás 

7. sor:  1: ha van a kollektív szerz désben a határozott idej  munkaviszonyok létesítésére vonatkozóan 
valamilyen szabályozás (ez esetben a 7/a-b. sorok adatmez it is kérjük kitölteni.),

2: ha nincs szabályozás (ez esetben a 7/a-b. sorok adatmez i üresen maradnak).

9. sor:  1: ha van a munkaviszony felmondására vonatkozóan a kollektív szerz désben valamilyen sza-
bály (ez esetben a 9/a-c. sorok adatmez it is kérjük kitölteni.),

2: ha nincs szabályozás (ez esetben a 9/a-c. sorok adatmez i üresen maradnak).

9/a. sor: 1: ha tételes felmondási korlátozás van (pl. a munkáltatónál hosszú ideje munkavi-
szonyban lév k, stb.),

2: ha nincs tételes felmondási korlátozás. 

9/b. sor: 1: ha a felmondási id  szabályozása beosztási kategóriánként történik (pl. vezet  be-
osztásúak, szellemi foglalkozásúak stb.),

2: ha nincs szabályozás. 

11. sor:  1: ha van szabályozás a rendkívüli felmondásra okot adó indokokról (pl.: azok tételes felsorolása),

2: ha nincs szabályozás (ez esetben a 11/a-b. sor adatmez je üresen marad).

13/a. sor: Ha a 13. sor 1, akkor a foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás jellege: 

1: létszámcsökkentés nagysága (ez esetben a 13/b. sort is ki kell tölteni),

2: foglalkoztatás szinten tartása, 

3: foglalkoztatás b vítése, 

4: egyéb megállapodás 

13/b. sor: A létszámcsökkentés %-ban kifejezett mértéke – egy tizedes pontossággal – az el z  évi átlaglét-
számhoz viszonyítva. 

14. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Mt. 118/A. §-a alapján munkaid keret alkalmazására vonatkozóan 
el írást tartalmaz (ebben az esetben a 14. a-c. kérdésekre is választ kell adni) 

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 14. a-c. kérdések üresen maradnak)

14/a. sor: 1: több munkaid keretet állapítanak meg munkakörönként, vagy munkarend szerint, 

2: nincs el írás (ebben az esetben a 14. b-c. sorok üresen maradnak).
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14/b. sor: a munkavállalók legnagyobb részét felölel  kategóriára a munkaid keret:

1: 4 hónapnál (illetve 18 hétnél) kevesebb, 

2: 4 hónapnál (illetve 18 hétnél) több, de legfeljebb 6 hónap (illetve 26 hét), 

3: éves (illetve 52 heti). 

16. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Mt. 124. §-a alapján a pihen napok kiadására vonatkozóan el írást 
tartalmaz (ebben az esetben a 16. a-b. kérdésekre is választ kell adni) 

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 16. a-b. kérdések üresen maradnak)

16/a. sor: 1: a munkaid keret alkalmazása esetén legfeljebb havonta (részben, vagy egészben) 
összevontan adja ki a pihen napot, 

2: a pihen napok kiadása nincs szabályozva. 

16/b. sor: 1: ha van a munkáltatónál a Mt. 124. § (4) bekezdésben meghatározott munkakör és 
valamelyikre a legfeljebb 6 havonta összevontan kiadható pihen id t alkalmazzák, 

2: nincs ilyen munkakör, vagy nem rendelkeznek a pihen id  kiadásáról. 

19. sor:  1: ha a Mt. 83/A. § (4) bekezdése alapján történ  munkavégzésre a kollektív szerz dés együtte-
sen határozza meg az id tartamot

2: ha a Mt. 83/A. § (4) bekezdése alapján történ  munkavégzésre a kollektív szerz dés külön-
külön határozza meg az id tartamot

19/a. sor: ha a 19. sorba 1 került, és az együttes id tartam

1: évi 110 munkanapnál kevesebb,

2:  az évi 110 munkanapot meghaladja, 

9:  azonos az Mt-vel. 

19/b. sorok: ha a 19. sorba 2 került, és az id tartam évi

1:  44 munkanapnál kevesebb, 

2:  44 munkanapnál több. 

9:  azonos az Mt-vel. 

20. sor:  1: ha a kollektív szerz dés alaki kötöttséghez köti a rendkívüli munkavégzés elrendelését, 

2: nincs el írás. 

25. sor:  1: ha bármilyen jelleg , a munka díjazására vonatkozó megállapodás (pl. bérpótlék, m szakpót-
lék, készenléti-, ügyeleti díj, stb.) van (ez esetben a III. sz. adatlapot, illetve annak megfelel  ré-
szét is ki kell tölteni),

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a III. adatlapot üresen kell megküldeni).

26/a. sor: 1: a kollektív szerz dés a munkabér kifizetésének módját el írja (pl. bankszámlára történ  utalás, 
készpénz),

2: nincs rendelkezés. 

26/b. sor: 1: ha kollektív szerz dés a Mt. 155. § (3) bekezdéséhez (a tárgyhót követ  10. nap) képest eltér
határid t állapít meg, 

27/a. sor: 1: van (az esedékesség évét követ en legkés bb december 31-ig),

2: nincs rendelkezés. 

27/b. sor: 1: van(nak) az Mt-hez képest további pótszabadságra jogosító körülmény(ek), illetve az ott meg-
határozott mértéket meghaladó pótszabadság, 

27/c. sor: 1: van szabályozás arra vonatkozóan, hogy a munkavállaló a szabadsága egynegyedénél na-
gyobb hányadával rendelkezhet szabadon, 

30. sor:  1: ha a képzés vállalati költségeire vonatkozóan, vagy az egyéni képzés – tanulmányi szerz dé-
sen kívüli – támogatására született szabályozás

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 29/a-b. sorok üresen maradnak).

30/b. sor: 1: a nem iskolai rendszer  képzésben résztvev  munkavállalóknak a kollektív szerz -
dés munkaid -kedvezményt ír el [Mt. 115. § (5) bek.],

2: nincs rendelkezés. 
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31. sor:  1: ha a jóléti célú pénzeszközök és ingatlanok meghatározása a kollektív szerz désben szerepel 
[Mt. 65. § (1) bek],

2: nincs meghatározva.

32. sor:  1: van megállapodás a szociális, jóléti juttatások éves költségkeretének összegére, vagy annak 
valamilyen gazdálkodási mutatóhoz való viszonyára (Mt. 165. §),

2: nincs. 

33. sor:  Cafeteria-rendszer: a jóléti juttatások (pl. étkezési támogatás, egészségpénztár, üdülési támoga-
tás, utazási támogatás, képzési támogatás, stb.) szabadon választható rendszere, melyben a 
munkavállalók a munkáltató (gazdálkodó szervezet) által a kollektív szerz désben rögzített jutta-
tások közül egy meghatározott összegig saját igényeiknek megfelel en választhatnak. 

1: ha Cafeteria rendszert alkalmaznak, 

2: nincs. 

34-43. sor: a Cafeteria rendszerben, illetve azon kívül biztosított jóléti juttatások. 

1: a jóléti juttatás Cafeteria rendszerben (CR-en) belül van biztosítva, 

2: a jóléti juttatás Cafeteria rendszeren (CR-en) kívül van biztosítva. 

48. sor:  1: van megállapodás a kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatásának feltételeire, 

2: nincs. 

49. sor:  1: van megállapodás a külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatásának feltételeire, 
szabályaira, 

2: nincs. 

Amennyiben a kollektív szerz désben van a külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatá-
sára vonatkozó szabályozás, annak összhangban kell lennie Magyarország európai uniós tagsá-
gából ered  kötelezettségeivel. Az Európai Gazdasági Térség és Svájc állampolgárai tekintetében 
csak olyan mértékben alkalmazható a magyar állampolgárokétól eltér  szabályozás, amennyiben 
arra a csatlakozási szerz dések (ideértve Románia és Bulgária csatlakozási szerz déseit is) és az 
Európai Közösség és annak tagállamai, másrészr l a Svájci Államszövetség közötti, a személyek 
szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt jegyz könyv lehet séget adnak. 

III. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS BÉR-MEGÁLLAPODÁSI RÉSZE

A III-as adatlapot mindig ki kell tölteni, ha a II.-es adatlapon a 24. sorban a munka díjazására vonatkozó 
kódmez be 1 kerül, de csak azon pontok kitöltését kérjük, amelyekre a megállapodás, illetve annak 
módosítása kiterjed. A hatálybalépés dátum mez kbe beírásra kerül  évszám nem lehet korábbi, mint ami 
a bejelent  adatlap borítóján szerepel.

1. sor:  Akkor kell kitölteni, ha az adatlap 3. és/vagy 4. sorába kerül adat. Ebben az esetben a 3. sorban 
megjelölt évet megel z , illetve ennek hiányában a 4. sorban szerepl  hatálybalépés id pontja-
ként beírt dátum évszámát megel z  évben alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi lét-
számára jutó éves bruttó átlagkereset egy havi összegét kérjük beírni. Amennyiben az el z  év-
hez képest szervezeti változás történt, úgy annak megfelel en az átlagkereseti adatot korrigálni 
kell.

2. sor:  A gazdálkodó szervezetnél az el z  év december 31-én érvényes minimálbér összegét kérjük 
beírni, akár a jogszabály szerinti országos minimálbért alkalmazták, akár a gazdálkodó szervezet-
nél kötött vagy több munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz dés alapján ennél magasabb 
összeg t.

Átlagkereset növelés 

3. sor:  Azt az évet kérjük beírni, amelyre az átlagkereset növelés vonatkozik, valamint annak – egy tize-
des pontossággal, gazdálkodó szervezet szintjén számított – százalékos mértékét. 

Alapbérnövelés 

4. sor:  Az alapbérnövelés végrehajtásának kollektív szerz désben rögzített id pontját (id pontjait), to-
vábbá az alapbérnövelés ezen id pontban megvalósuló, az alkalmazásban állók átlagos statiszti-
kai állományi létszámára vetített százalékos mértékét kérjük beírni. Visszamen leges hatályú 
alapbéremelésnél a visszamen leges hatály dátumát kell feltüntetni. Ha az alapbérnövelés több 
ütemben valósul meg, akkor valamennyi id pontra vonatkozó adatot kérjük feltüntetni úgy, hogy a 
további emelések százalékos mértékét is az els  emelés vetítési alapjára számítva kérjük megad-
ni. Amennyiben az alapbéremelés Ft összegben került meghatározásra, azt kérjük a szervezetre 
vonatkozóan százalékos mértékre átszámítani. 
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Minimálbér 

5. sor:  A kollektív szerz dés szerinti minimálbér hatálybalépésének az id pontját és havi Ft összegét 
kérjük feltüntetni. Amennyiben a szerz dés több emelést is rögzít, úgy valamennyi id pontot és 
összeget kérjük közölni. Ha órabérben történt a megállapodás, azt – havi 173,8 óra figyelembevé-
telével – kérjük havibérre átszámítva megadni. Ha a minimálbér nem Ft összegben, hanem az or-
szágos minimálbérre vagy a több munkáltatóra érvényes kollektív szerz dés szerinti minimálbérre 
vetített szorzószámmal került meghatározásra, úgy a megfelel  sorban a szorzószámot egész 
százalékban kifejezve kérjük megadni. 

Garantált bérminimumok 

Az Országos Érdekegyeztet  Tanács 2006. november 25-i, 2006-2008. évekre szóló megállapodása alapján 
a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet bevezette az iskolai végzettséghez, szakképzettséghez és gyakorlati id höz kötött 
garantált bérminimumokat. Ennek megfelel en a garantált bérminimumokhoz kapcsolódó megállapodási 
elemek: 

6. sor   Amennyiben a kollektív szerz dés tartalmaz a középfokú iskolai végzettséghez, szakképzettség-
hez kötött munkakörben dolgozó munkavállalók garantált bérminimumára vonatkozó megállapo-
dást, akkor azt itt kell megadni a következ k szerint: 

– megállapodás érvényességégnek jellege 1: ha kötelez  jelleg
           2: ha ajánlott jelleg

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma 

– mértéke: a mindenkor érvényes országos minimálbérre vetített, a gyakorlati id t l függ  %-os 
mértékeket kérjük feltüntetni minden esetben, tehát függetlenül attól, hogy a konkrét megálla-
podásban esetleg abszolút összeg, vagy más viszonyítási alap szerepel. Ha gyakorlati id  nem 
került megállapításra, akkor a 0-2 év gyakorlati id  sorba kérjük beírni a mértéket. Ebben az 
esetben a következ  sor üresen marad. 

7. sor:  Amennyiben a kollektív szerz dés tartalmaz a fels fokú iskolai végzettséggel rendelkez  munka-
vállalók garantált bérminimumára vonatkozó megállapodást, akkor azt itt kell megadni a követke-
z k szerint: 

– megállapodás érvényességégnek jellege: 1: ha kötelez  jelleg
           2: ha ajánlott jelleg

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma 

– mértéke: a mindenkor érvényes országos minimálbérre vetített, a gyakorlati id t l függ  %-os 
mértékeket kérjük feltüntetni minden esetben, tehát függetlenül attól, hogy a konkrét megálla-
podásban esetleg abszolút összeg, vagy más viszonyítási alap szerepel. Ha gyakorlati id  nem 
került megállapításra, akkor a 0-2 év gyakorlati id  sorba kérjük beírni a mértéket. Ebben az 
esetben a következ  sor üresen marad. 

Bértarifa 

8. sor:  Kérünk 1-est írni abba az a-c. soroknál lév  kódmez be, amely a gazdálkodó szervezetnél alkal-
mazott besorolási rendszert jelzi. A másik két kódmez  üresen marad. 

A táblázat kitöltésével kell megadni az egyes tarifa kategóriákra – az adatlap I./7. pontjában kö-
zölttel azonos id szakra – vonatkozó összes létszámot, továbbá a gazdálkodó szervezetnél kötött 
megállapodás alapján az alsó értékeket (Ft/f /hó) figyelemmel az ágazatközi besorolási rendszer-
r l szóló 6/1992. (VI. 27.) MüM rendelet szerinti azonosító kódszámokra. Amennyiben a gazdálko-
dó szervezet nem a MüM rendelet szerinti besorolási rendszert használja, azt meg kell felel-
tetni a rendelet szerintinek.

9. sor:  A bértarifára vonatkozó megállapodás hatálybalépésének dátumát kérjük feltüntetni. 

További bérelemek 

10/a-g. sorok: Ezen sorokban a bérelemekr l kérünk tájékoztatást, mégpedig a következ k szerint: 

1: ha a kollektív szerz dés az Mt-t l eltér  szabályozást tartalmaz, 

2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást, 

9: ha a kollektív szerz dés az Mt-vel azonos szabályozást tartalmaz. 
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11/a-c. sorok: Ezekben a sorokban az alkalmazott bérrendszerr l, és bérformáról kérünk tájékoztatást, még-
pedig a következ k szerint: 

1: ha a kollektív szerz dés az Mt-t l eltér  szabályozást tartalmaz, 

2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást, 

9: ha a kollektív szerz dés az Mt-vel azonos szabályozást tartalmaz. 

Az adatlap kitöltésével kapcsolatban felvilágosítást adnak: 

I.-II. ÁLTALÁNOS ADATOK, ILLETVE TARTALMI RÉSZ:
Madár Gyula 
telefon: (1) 472-8265; fax: (1) 472-8269 
e-mail: madar.gyula@szmm.gov.hu 

Illés Máté 
telefon: (1) 472-8266; fax: (1) 472-8269 
e-mail: illes.mate@szmm.gov.hu 

III. A BÉRMEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ RÉSZ:
Szamosközi Erzsébet 
telefon: (1) 472-8276; fax: (1) 472-8279 
e-mail: szamoskozi.erzsebet@szmm.gov.hu”] 
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SSzzoocciiáálliiss ééss MMuunnkkaaüüggyyii MMiinniisszzttéérriiuumm

BEJELENT  ADATLAP 
több munkáltatóra (gazdálkodó szervezetre) kiterjed  hatályú, 

– 2007. évben megkötött, módosított, vagy megsz nt – 
 kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez és

a kapcsolódó adatszolgáltatáshoz 

A kollektív szerz dés nyilvántartásba vétele, a kapcsolódó adatszolgáltatás a Munka Törvénykönyvér l
szóló 1992. évi XXII. törvény 41/A. §-a alapján történik. 

Adatszolgáltatók: azok a munkáltatók (gazdálkodó szervezetek), illet leg munkáltatói érdekképviseleti 
szervezetek – az Ágazati Párbeszéd Bizottságokban szerz dést köt  szervezetek is –, 

amelyek 2007. évben több munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz dést 
(beleértve annak módosítását, vagy megsz nését is) kötöttek. 

Az adatszolgáltatás kötelez ! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! 
Az adatgy jtés a 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az Országos Statisztikai Adatgy jtési Program 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetben szerepel. 

KSH nyilvántartási szám: 1407
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes 

adatszolgáltatás büntet , illet leg szabálysértési eljárást von maga után! 

Az adatlapot egy példányban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
címére: 1243 Budapest, Pf. 580  

kell megküldeni a kollektív szerz dés aláírását követ  harminc napon belül. 

............................................................ ............................................................ 
szakszervezet képviseletében munkáltató képviseletében 

PH PH 

Hozzájárulási nyilatkozat: a kollektív szerz dést köt  felek, valamint a szerz dés hatálya alá tartozó 
munkáltatók
a) hozzájárulnak, hogy a KSH a gazdálkodó szervezetek létszámadatait a Szociális és Munkaügyi Minisz-
tériumnak átadja, valamint a KSH-tól kapott adatokat, a bejelent  adatlapokon közölt információkat és a 
letétbe helyezett kollektív szerz dés adatait a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a kollektív szerz dé-
sekkel összefügg  elemzési, érdekegyeztetési és az államigazgatási célra – a vonatkozó adatvédelmi ren-
delkezések betartásával – felhasználhassa:

 Igen Nem 
   

b) hozzájárulnak a kollektív szerz dés közzétételéhez: Igen Nem 

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI 
MINISZTÉRIUM 

KOLLEKTÍV SZERZ DÉS NYILVÁNTARTÁS

Érkeztetési szám: 

Érkezett:

Iktatószám:

1462-………/1/2007-SZMM

Melléklet:

ksz.

Megjegyzés: 

A kitöltésért felel s
neve:  ........................................... 
beosztása:  ........................................... 
telefon:  ........................................... 
fax:  ........................................... 
e-mail:  ........................................... 

A kollektív szerz dés 
 nyilvántartási száma: /

2. számú melléklet a 12/2007. (III. 7.) SZMM rendelethez

[2. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez]
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ADATLAP
I.

a szerz d  felek és a kollektív szerz dés adatairól 

1. A jelentést benyújtó
1.1.  munkáltató (gazdálkodó szervezet) 

a szerz dést köt  további munkáltatók (gazdálkodó szervezetek) adatait a „Jegyzék”-ben kérjük szerepeltetni

a.  KSH törzsszáma:      cégjegyzékszáma:   -   -    
a törzsszám a KSH statisztikai jelz szám els  nyolc számjegye, amely megegyezik az adószám els  nyolc számjegyével.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 szakmai/ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelyben 

 a munkáltató tag: 

1.2.  munkáltatói érdekképviselet 
a szerz dést köt  további munkáltatói érdekképviselet adatait a pótlapon, a szerz dés hatálya alá tartozó munkáltatók (gazdálkodó szervezetek) adatait a „Jegy-
zék”-ben kérjük szerepeltetni

a.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

2.  Szakszervezet(ek) 

a.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

3.  A bejelentés tárgya: új szerz dés kötése (1), módosítása (2), megsz nése (3):

 A szerz déskötés (módosítás, megsz nés) 

 ideje:    . . hatályba lépés ideje:      .  .

4.  A szerz dés id tartama: határozatlan (1), határozott (2) idej :

 ha határozott idej  a kollektív szerz dés, annak lejárta:      .  .

5.  A szerz dés területi és/vagy személyi hatálya:

 jellemz  TEÁOR kódja:

6.  A szerz dés hatálya alá tartozó területen foglalkoztatottak 

 átlagos statisztikai állományi létszáma:      f

 ebb l: fizikai foglalkozásúak:      f

  szellemi foglalkozásúak:      f
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A szerz dést aláíró, köt

1.2. Munkáltatói érdekképviseletek [folytatás]

b.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

c.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

d.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

e.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

f.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 
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A szerz dést aláíró, köt

2. Szakszervezet(ek) [folytatás]

b.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

c.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

d.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

e.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

f.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 



1404
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2007/27.szám

J E G Y Z É K  
a szerz dés hatálya alá tartozó munkáltatókról (gazdálkodó szervezetekr l)

Megjegyzések:
1: a törzsszám a KSH statisztikai jelz szám els  nyolc számjegye, amely megegyezik 

az adószám els  nyolc számjegyével.
2: a munkáltató (gazdálkodó szervezet) cégjegyzék száma. 
3: munkáltató teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezése. 
4: a megállapodás megkötését megel z  hónapban alkalmazásban állók átlagos statisz-

tikai állományi létszáma (fizikai és szellemi bontásban), egész számra kerekítve. 

5: a megállapodás megkötését megel z  évben alkalmazásban állók átlagos statisztikai 
állományi létszámára jutó éves bruttó átlagkereset egy havi összege. 

6: ha a munkáltatónál m ködik szakszervezet, akkor ezt a kódmez ben X-szel kell jelöl-
ni.

7: szakmai/ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelyben a munkáltató 
tag

1. törzsszám:1    Cégjegyz. szám:2 - -       név:3

fiz. létsz:4 szell. létsz:4 br. átl. ker:5 szaksz:6 érdekképv:7

2. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

3. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

4. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

5. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

6. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

7. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

8. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

9. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

10. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

11. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:
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ADATLAP
II.

a kollektív szerz désben foglalt szabályok, rendelkezések 

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, KÖTELMI RENDELKEZÉSEI

1.  Rendelkezés a szerz dés felmondási idejére vonatkozóan: van (1); nincs (2):

a.  ha van, a felmondási id : 3 hónapnál hosszabb (1); 3 hónapnál rövidebb (2);

  azonos az Mt-vel [3 hónap] (9): 

2.  Rendelkezés a felmondási jogok gyakorlásának módjára: van (1); nincs (2):

4.  Rendelkezés a szerz dés módosításakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.  A szerz d  felek együttm ködésére, kapcsolatrendszerére szabályozás: van (1); nincs (2):

5.  A szakszervezeti jogokat érint  rendelkezések: 

a.  az Mt-ben foglaltakhoz képest további jogosítványok: vannak (1); nincsenek (2):

b.  a jogok gyakorlásának rendjére vonatkozó szabályok: vannak (1); nincsenek (2):

6.  A szakszervezet m ködését érint  rendelkezések: 

a.  a m ködési feltételek biztosításáról: van (1); nincs (2):

b.  a szakszervezeti tisztségvisel k munkaid -kedvezmény megváltásáról: van (1); nincs (2):

A SZERZ DÉS NORMATÍV RENDELKEZÉSEI, SZABÁLYAI

7.  El nyben részesítési szabály a munkavállalók meghatározott körére, 

 azonos feltételek megléte esetén a munkaviszonnyal összefüggésben: van (1); nincs (2):

8.  Határozott idej  munkaszerz dések megkötésére vonatkozó rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  a szerz dés id tartamának hosszára: van (1); nincs (2):

b.  az összes munkaszerz déshez viszonyított arányára: van (1); nincs (2):

9.  A próbaid : 30 nap alatt (1); 31 nap-3 hónap (2); azonos az Mt-vel [30 nap] (9):

10.  A munkáltatói rendes felmondásra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a.  tételes felmondási korlátozás: van (1); nincs (2):

b.  beosztási kategóriánként változó felmondási id : van (1); nincs (2):

c.  a munkavégzés alóli mentesítés id tartama: a teljes felmondási id vel egyenl  (1);

  egyéb szabályozás (2); nincs szabályozva (3); azonos az Mt-vel (9):

11.  A végkielégítés: nagyobb mérték , mint amit az Mt. el ír (1);

  nincs szabályozás (2); azonos az Mt-vel; (9):

12.  A rendkívüli felmondásra okot adó körülményekre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a.  ha van, az vonatkozik csak a munkavállalóra (1); csak a munkáltatóra (2); mindkett re (3):

b.  a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására vonatkozó 

 szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

13.  A csoportos létszámcsökkentés szabályozása: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

14.  A foglalkoztatottság szintjére vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

a.  ha van, a foglalkoztatás szintjére irányuló megállapodás jellege:

  a létszámcsökkentés nagysága (1); a foglalkoztatás szinten tartása (2);

  a foglalkoztatás b vítése (3); egyéb megállapodás (4):

 ha a 13/a. sor 1, a létszámcsökkentés %-ban kifejezett mértéke:   ,

15.  Munkaid keret alkalmazása: van (1); nincs (2):

a.  több munkaid keretet állapít meg munkakör kategóriánként: van (1); nincs (2):

b.  ha igen, a munkavállalók legnagyobb csoportjára alkalmazott munkaid keret: 

 4 hónapnál kevesebb (1); 4 hónapnál több, de legfeljebb 6 hónap (2); éves (3):

c.  az alkalmazott munkaid kerettel érintett munkavállalói létszám (f ):  
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16.  Munkarendre vonatkozó szabályok 

a.  többm szakos munkarendben foglalkoztatottak beosztásának rendjére: van (1); nincs (2):

b.  osztott munkarendben foglalkoztatottakra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

c.  folyamatos munkarendben foglalkoztatottakra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

17.  Pihen napokra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

a.  ha van, a pihen nap kiadása: összevontan legfeljebb havonta (1); nincs szabályozás (2):

b.  ha van, a pihen nap kiadása: összevontan legfeljebb 6 havonta (1); nincs szabályozás (2):

18.  Munkaközi szünetre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

a.  ha van, a munkaközi szünet: része a munkaid nek (1); nem része a munkaid nek: (2):

19.  Napi pihen id re vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

20.  Átirányításra, kiküldetésre és más munkáltatónál történ  munkavégzésre (kirendelésre) 

 együttesen határozza meg az id tartamot: igen (1); nem (2):

a.  ha a 20. sor igen az együttes id tartama évi 110 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

b.  ha a 20. sor nem az átirányítás id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

  a kiküldetés id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

  a kirendelés id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

21.  A rendkívüli munka elrendelésének formájára vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

22.  Az elrendelhet  rendkívüli munka legmagasabb éves mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 22. sor igen, a legmagasabb éves mérték: 

 200 óránál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); azonos az Mt-vel (9):

23.  Készenléti jelleg  munkakörök meghatározása: van (1); nincs (2):

24.  Az elrendelhet  készenlét legmagasabb havi mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 24. sor igen, a mérték 168 óránál: kevesebb (1); több (2); azonos az Mt-vel (9):

25.  Az elrendelhet  ügyelet legmagasabb éves mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 25. sor igen, a mérték: 

  200 óránál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); azonos az Mt-vel (9):

26.  A munka díjazására vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

27.  Rendelkezés a munkabér kifizetésének 

a.  módjára: van (1); nincs (2):

b.  esedékességére: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

28.  Szabadságra vonatkozó szabályok: 

a.  kiadásának rendjére: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  pótszabadságra: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

c.  rendelkezés a munkavállaló által szabadon igénybe vehet

 mértékr l: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):



2007/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1407

29.  Egyéb munkaid -kedvezményekre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

30.  Egészségre ártalmas munkavégzésre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

31.  Oktatás, továbbképzés támogatására vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a.  tanulmányi szerz désre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  munkaid -kedvezményre nem iskolai rendszer  képzés esetén: van (1); nincs (2):

32.  Jóléti célú pénzeszközök és ingatlanok meghatározása: van (1); nincs (2):

33.  A szociális, jóléti juttatások költségére vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

34.  Cafeteria rendszer (CR): van (1); nincs (2):

a.  ha van, a juttatás mértéke (Ft/f /év): 50 000 alatt (1); 50 000-100 000 között (2);

 100 000-150 000 között (3); 150 000-200 000 között (4); 200 000 felett (5):

35.  Étkezési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: természetbeni ellátás (1); étkezési utalvány adómentes határig (2);

 étkezési utalvány adómentes határ felett (3):

b.  az étkezési utalvány hideg ételre (1); meleg ételre (2):

36.  Üdülési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: pénzbeli (1); üdülési csekk (2); választható (3):

37.  Kötelez  mértéket meghaladó magán- 

 nyugdíjpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

38.  Önkéntes magán-nyugdíjpénztári 

 hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

39.  Egészségpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

40.  Helyi közlekedési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

41.  Baleset- és életbiztosítás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

42.  Ruházati költségtérítés: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2):

43.  Beiskolázási támogatás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2):

44.  Tandíjfizetési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

45.  Egyéb, béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályozás 

a.  lakásépítési támogatás: van (1); nincs (2):

b.  munkáltatói kölcsön: van (1); nincs (2):

c.  részvény-opció kedvezményes vásárlása, juttatása: van (1); nincs (2):
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46.  Munkaruha (formaruha) ellátás: természetbeni (1); pénzbeli (2); nincs szabályozás (3):

47.  A kártérítési felel sség szabályozása: 

a.  a munkavállaló gondatlan károkozása esetén a kártérítés 

 fels  határának felemelésére: van (1); nincs (2):

b.  a leltárfelel sség megállapítására irányuló eljárás részletes szabályaira: van (1); nincs (2):

c.  közvetlen kártérítésre kötelezésre: van (1); nincs (2):

48.  Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó speciális szabályozás 

a.  fiatal munkavállalókra és pályakezd kre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  n kre: van (1); nincs (2):

c.  megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatására: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

d.  egyéb munkavállalói körre: van (1); nincs (2):

49.  Munkaer  kölcsönzésre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

50.  Külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó 

 szabályozás: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI VITÁKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

51.  Kollektív munkaügyi vitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

52.  Munkaügyi jogvitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

53.  Rendelkezés sztrájk esetére: van (1); nincs (2):

54.  A viták rendezésére bizottság: állandó van (1); eseti jelleggel m köd  van (2); nincs (3):
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ADATLAP
III.

a kollektív szerz dés bér-megállapodási elemei 

A BÉRMEGÁLLAPODÁS ELEMEI

Átlagkereset-növelés 

1.  A megállapodás érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

2.  Az átlagkereset-növelés melyik évre vonatkozik: 

 az átlagkereset-növelés mértéke (%) alsó határ:  ,

  fels  határ:  ,

fix:  ,

Alapbérnövelés 

3.  A megállapodás érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

4.  Az alapbérnövelés végrehajtásának id pontja(i): mértéke %-ban

   ,

   ,

5.  Az alapbérnövelés formája, ha a mérték: alsó határ (1); fels  határ (2); fix (3):

Minimálbér 

6.  A megállapodás érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

7.  A megállapodás szerinti minimálbér hatálybalépésének id pontja(i): mértéke: Ft/f /hó

   , ,     

   , ,     

  vagy: az országos minimálbérre megállapított szorzószám (%) 

Garantált bérminimumok 
8. Középfokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó 

– megállapodás érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

– hatálybalépés dátuma:    . . mértéke: 0-2 év gyakorlati id :  ,

   . . legalább 2 év gyakorlati id :  ,

– hatálybalépés dátuma:    . . mértéke: 0-2 év gyakorlati id :  ,

   . . legalább 2 év gyakorlati id :  ,

9. Fels fokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó 
– megállapodás érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

– hatálybalépés dátuma:    . . mértéke: 0-2 év gyakorlati id :  ,

   . . legalább 2 év gyakorlati id :  ,

– hatálybalépés dátuma:    . . mértéke: 0-2 év gyakorlati id :  ,

   . . legalább 2 év gyakorlati id :  ,

Bértarifa 

10.  A megállapodás érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

11.  A bértarifa hatálybalépésének id pontja:      .  .  

12.  A besorolási rendszer, amelyen a bértarifa alapul:

a.  a 6/1992. (VI. 27.) MüM rendelet mellékletében foglalt besorolási rendszer: 

b.  a rendelet mellékletében foglalttól részletesebb csoportokat meghatározó besorolási rendszer:

c.  a rendelet mellékletében foglalttól eltér  besorolási feltételeket és csoportokat meghatározó 

besorolási rendszer:
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BÉRTARIF A TÁBLÁZ AT

kód
összlétszám

(f )
alsó érték 
(Ft/f /hó) kód

összlétszám
(f )

alsó érték 
(Ft/f /hó)

11       38    

12       41    

21       42    

22       51    

23       52    

31       53    

32       54    

33       55    

34       56    

35       57    

36       58    

37       

TOVÁBBI BÉRELEMEK

13.  Megállapodás további bérelemekre  

a.  13. havi, vagy további havi fizetésre: van (1); nincs (2):

b.  m szakpótlékokra: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

c.  rendkívüli munkavégzés díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

d.  készenlétre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

e.  ügyeletre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

f.  átirányítás díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

g.  az Mt-ben nem szerepl  egyéb pótlékokra: van (1); nincs (2):

14.  Rendelkezés a bérrendszerr l, különböz  bérformák meghatározásáról  

a.  teljesítménybérr l: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  garantált bérr l: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

c.  prémiumról: van (1); nincs (2):

d.  egyéb: van (1); nincs (2), azonos az Mt-vel (9):
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K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó  
több munkáltatóra (gazdálkodó szervezetre) kiterjed  hatályú kollektív szerz dés  

nyilvántartásba vételére szolgáló adatlaphoz 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. FOGALMAK 

Munkáltatónál (gazdálkodó szervezetnél) kötött kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, ame-
lyet a Munka Törvénykönyvér l szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 30. §-ban foglaltak 
figyelembevételével kötött meg a munkáltató és a szakszervezet(ek). [Tipikusan ilyennek tekintend  a 
bérezéssel kapcsolatos minden megállapodás. Ugyanakkor nem min sül kollektív szerz désnek – és 
nem tárgya az adatszolgáltatásnak – az egyoldalú munkáltatói döntésen alapuló intézkedés, vagy a 
munkavállalóval való egyéni megállapodás, valamint az Mt. 64/A. § alapján kötött üzemi megállapodás.] 

Több munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz dés: egyrészr l munkáltatói érdekképviseleti szer-
vezet vagy több munkáltató, másrészr l szakszervezet vagy több szakszervezet által kötött kollektív 
szerz dés, beleértve az Ágazati Párbeszéd Bizottságban kötött szerz dést is. 

Új kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, amelyet a szerz d  felek els  ízben, vagy a korábbi 
kollektív szerz dés lejárta után kötnek. 

A kollektív szerz dés módosítása: a kollektív szerz dés hatálybalépését követ en minden további megál-
lapodás, módosítás, függetlenül attól, hogy az az eredeti szabályok megváltoztatására vagy új szabá-
lyok bevonására irányul, akkor is, ha a megállapodás kizárólag csak a kollektív szerz dés személyi ha-
tályát változtatja, vagy id beli hatályát hosszabbítja meg. 

A kollektív szerz dés megsz nése: megsz nik (hatályát veszti) a kollektív szerz dés, ha a határozott 
idej  szerz dés lejár; ha a szerz dést valamely szerz dést köt  fél felmondja a felmondási határid  le-
jártával; ha bármelyik szerz dést köt  fél jogutód nélkül sz nik meg (amennyiben a szerz dést több 
munkáltató, vagy munkáltatói érdekképviselet, illetve szakszervezet kötötte, a kollektív szerz dés csak a 
valamennyi munkáltató illetve szakszervezet jogutód nélküli megsz nésével veszti hatályát). Ha a kol-
lektív szerz dést több szakszervezet vagy több munkáltató, illetve munkáltatói érdekképviselet együtte-
sen kötötte, a felmondás jogát – eltér  megállapodás hiányában – bármelyik fél gyakorolhatja. Ha szer-
z dést több szakszervezet kötötte, a felmondás jogának gyakorlásában a szakszervezetek megállapod-
nak. A több munkáltató, illetve a több munkáltatói érdekképviselet által együttesen kötött kollektív szer-
z dés felmondása esetén a szerz dés csak azon munkáltató munkavállalóira nézve veszti hatályát, 
amely a felmondás jogát gyakorolta. 

Jogutódlás: ha a munkáltató, illetve a szakszervezet jogutóddal sz nik meg, a kollektív szerz dés érvény-
ben marad. A munkáltató személyében bekövetkez  jogutódlás esetében a jogutódlás id pontjában a 
jogel d munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételeket – a 
munkarend kivételével – a jogutódlással érintett munkavállalók tekintetében a kollektív szerz désnek a 
jogel d munkáltatónál történ  felmondásáig vagy a kollektív szerz dés hatályának lejártáig, illetve a 
jogutód munkáltatónál másik kollektív szerz dés megkötéséig, ezek hiányában legalább a jogutódlás 
id pontját követ  egy évig a jogutód munkáltatónak fenn kell tartania. Amennyiben a jogutód munkálta-
tóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételek a jogel d munkáltatóra ki-
terjed  hatályú kollektív szerz dés szerinti munkafeltételeknél a munkavállaló számára kedvez bbek, a 
jogutód munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben foglaltakat kell alkalmazni. 

Az adatlapban nem definiált fogalmakat az Mt., illetve a KSH hatályos munkaügyi statisztikai el írásai 
szerinti tartalommal kell értelmezni. 

2. AZ ADATKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Minden, hatályba lép  új kollektív szerz désr l és annak minden kés bbi módosításáról, valamint 
megsz nésér l bejelent  adatlapot kell kitölteni, és beküldeni a nyilvántartó szervezetnek (ha a beje-
lentés tárgya a kollektív szerz dés megsz nése, akkor csak a fed lapot és az I. adatlapot kell kitölteni és 
beküldeni).

Kérjük, hogy a bejelent  munkáltatói érdekképviselet (munkáltató) adószámmal ellátott bélyegz jét szí-
veskedjenek használni, és a borítékra szíveskedjenek ráírni: „Kollektív szerz dés bejelentése”.

Amennyiben korábbi bejelentés visszaigazolásából ismert a nyilvántartási szám, annak csak az els  öt 
karakterét kell beírni. 

A hozzájárulási nyilatkozatot kérjük minden esetben a vonatkozó válasz aláhúzásával (vagy bekarikázá-
sával) az adatokra és a kollektív szerz dés közzétételére vonatkozóan külön-külön megadni. 

Az adatközlés a munkáltatói érdekképviselet (a bejelentéssel megbízott munkáltató), és a szakszer-
vezet együttes kötelessége. 

Az adatlap letölthet  a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról: 
(http://www.szmm.gov.hu  Kollektív szerz dések  Nyilvántartási rendszer).
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AZ EGYES SOROKHOZ TARTOZÓ KÓDMEZ BE A KÓDSZÁMOKAT AZ ALÁBBIAK SZERINT KELL BEÍRNI:

I. A SZERZ D  FELEK ÉS A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ÁLTALÁNOS ADATAI

1/a. sor.  KSH törzsszám: a jelentést benyújtó munkáltató KSH statisztikai jelz számának els  nyolc szám-
jegye (megegyezik az adószám els  8 számjegyével). A jelentést benyújtó munkáltató teljes, a 
kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését, címét kérjük olvasható módon közölni. 

Kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy a gazdálkodó szervezet melyik munkáltatói 
érdekképviseleti szervezethez tartozik. (A köztestületi kamarák nem tekintend k munkáltatói ér-
dekképviseletnek.)

A kollektív szerz dést köt  további munkáltatók (gazdálkodó szervezetek) adatait a „Jegyzék”-ben 
kell szerepeltetni. 

1/b. sor.  A jelentést benyújtó munkáltatói érdekképviseleti szervezet teljes, a kollektív szerz dés megköté-
sekor érvényes megnevezését, címét telefon- és fax-számát kérjük olvasható módon közölni. 

Ez esetben kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy melyik országos munkáltatói ér-
dekképviseleti szövetséghez tartozik. 

Ha a kollektív szerz dést több munkáltatói érdekképviselet kötötte, akkor a további érdekképvise-
letek adatait a pótlapon, a szerz dés hatálya alá tartozó munkáltatók (gazdálkodó szervezetek) 
adatait a „Jegyzék”-ben kell szerepeltetni. 

2. sor.  A szakszervezet(ek) teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük 
olvasható módon közölni, pontos címmel, telefon és fax-számmal, e-mail címmel együtt. 

Ha a kollektív szerz dést munkahelyi szakszervezet(ek) kötötte, a bírósági nyilvántartási számot, 
valamint nyilvántartásba vételr l rendelkez  joger s bírósági határozat számát és keltét csak ab-
ban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan be van jegyezve. 

A bíróságon önállóan nyilvántartásba nem vett, de költségvetéssel és pénzintézeti számlával ren-
delkez  munkahelyi szakszervezetek (alapszervezetek) rendelkeznek adószámmal. 

Amennyiben ágazati szakszervezet a szerz dés aláírója, kérjük – pontos megnevezéssel – közöl-
ni azt is, hogy a szakszervezet melyik országos szakszervezeti szövetséghez tartozik. Ha a szer-
z désköt  fél munkahelyi szakszervezet (alapszervezet), kérjük megadni azt is, hogy közvetlenül 
melyik magasabb szint  (szakmai, ágazati, országos) szakszervezethez, vagy szakszervezeti 
szövetséghez tartozik (melyik szervezetnek tagja). 

Ha a szakszervezetek száma több, mint a rendelkezésre álló rovatok száma, kérjük a további 
szakszervezetek adatait a pótlapon szerepeltetni. 

3. sor.  1: új kollektív szerz dés (hatályba lépésének id pontját is kérjük beírni),

2: módosítás (a módosítás hatályba lépésének id pontját is kérjük beírni),

3: ha a kollektív szerz dés hatálya lejárt, felmondták, vagy hatálya megsz nt (ebben az esetben a 
hatályba lépés napjaként a lejárat – megsz nés – napját kérjük feltüntetni) 

4. sor.  1: ha szerz dés határozatlan idej ,

2: határozott id re kötött kollektív szerz dés (ebben az esetben a szerz dés lejártának – megsz -
nésének – id pontját is kérjük beírni).

5. sor:  ebbe a sorba a kollektív szerz dés hatálya alá tartozó munkáltatók legjellemz bb közös vonásá-
nak megnevezését kérjük olvashatóan beírni (pl.: mez gazdasági gépgyártás, bauxitbányászat, X 
város és agglomerációjának cégei, stb.).

A TEÁOR kód ennek megfelel en a legjellemz bb tevékenység számjele. 

6. sor:  a „Jegyzék”-ben felsorolt munkáltatóknál (gazdálkodó szervezeteknél) a megállapodás megköté-
sét megel z  hónapban alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszámát (szellemi és 
fizikai bontásban) kérjük beírni az érvényes KSH el írásoknak megfelel en, egész számra kere-
kítve. 

Jegyzék: ezen kell feltüntetni mindazon munkáltatókat (gazdálkodó szervezeteket), amelyek a több munkál-
tatóra kiterjed  hatályú megállapodás részesei (ha a rendelkezésre álló sorok száma kevesebb, 
mint a gazdálkodó szervezetek száma, a felsorolás külön lapon folytatható). 

törzsszám: A gazdálkodó szervezet azonosítója; a KSH által kiadott statisztikai számjel (1-8 
pozíciója megegyezik az adószám els  8 pozíciójával).

a kollektív szerz dés hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet megnevezése. 

létszám: a megállapodás megkötését megel z  hónapban alkalmazásban állók átlagos sta-
tisztikai állományi létszáma (szellemi és fizikai bontásban), egész számra kerekítve. 
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bruttó átlagkereset: a megállapodás megkötését megel z  évben alkalmazásban állók átla-
gos statisztikai állományi létszámára jutó éves bruttó átlagkereset egy havi összege. 

A létszám és a bruttó átlagkereset adatok gazdálkodó szervezetenkénti megadása is kötelez .

II. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN FOGLALT SZABÁLYOK, RENDELKEZÉSEK

Minden bejelentéskor ki kell tölteni a kérdés mellett található kódmez k oszlopának minden elemét. 

1. sor:  1: ha a kollektív szerz dés felmondásának határidejére vonatkozóan el írást tartalmaz (ebben az 
esetben az 1/a. sort is ki kell tölteni),

2: ha nincs konkrét szabályozás. 

1/a. sor: 1: ha a felmondási id  3 hónapnál hosszabb, 

2: ha a felmondási id  3 hónapnál rövidebb, 

9: ha a felmondási id  azonos az Mt. el írásával.

2. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a Mt. 39. § (3) bekezdésében foglaltakhoz képest eltér
megállapodást (mely munkáltatói, illetve munkavállalói szervezet milyen feltételekkel és módon 
gyakorolhatja a felmondás jogát),

2: nincs el írás. 

3. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a módosítási eljárására vonatkozóan el írást (pl.: határozott 
id re kötött kollektív szerz dés lejártát megel z en x hónappal kezdeményezni kell a szerz dést 
köt  munkáltatói érdekképviseleti szervezetnek a módosításra irányuló tárgyalásokat stb.),

2: ha nincs a módosítási eljárására vonatkozó el írás. 

4. sor:  1: ha szerepel szabályozás a szerz d  felek kapcsolatrendszerére (egyeztet  bizottság, felel s
személyek kijelölése a tárgyalásokra stb.),

2: ha nincs a szerz d  felek kapcsolatrendszerére vonatkozó szabályozás. 

5/a. sor:  1: ha vannak a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban az Mt-ben foglaltakhoz képest további 
jogosítványok (egyetértési, véleményezési, tájékozódáshoz való jog),

2: ha nincs a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban szabályozás. 

5/b. sor:  1: ha vannak a jogok gyakorlásának módját (pl. határid k, eljáró személyek megnevezése) szabá-
lyozó rendelkezések, 

2: nincsenek. 

6/a. sor:  1: ha a szakszervezetek m ködési feltételének biztosításáról rendelkezik a kollektív szerz dés
(iroda, felszerelés, törvényit l eltér  munkaid -kedvezmény stb.),

2: ha nincs a szakszervezetek m ködési feltételére vonatkozó szabályozás  

6/b. sor:  1: ha a Mt. 25. § (5) alapján a felek megállapodást kötöttek a szakszervezeti tisztségvisel k mun-
kaid -kedvezményének pénzben történ  megváltásáról, 

2: nincs ilyen megállapodás. 

7. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az egyenl  bánásmódról és az esélyegyenl ség biztosításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény 23. §-a szerint tartalmaz el nyben részesítési kötelezettséget a munka-
vállalók meghatározott körére (pl. a hosszabb ideje munkaviszonyban állók családtagjainak felvé-
telére, tanulmányi szerz dés kötésére stb.) azonos feltételek megléte esetén, 

2: nincs szabályozás. 

8. sor:  1: ha van a kollektív szerz désben a határozott idej  munkaviszonyok létesítésére vonatkozóan 
valamilyen szabályozás (ez esetben a 8/a-b. sorok adatmez it is kérjük kitölteni.),

2: ha nincs szabályozás (ez esetben a 8/a-b. sorok adatmez i üresen maradnak).

10. sor:  1: ha van a munkaviszony felmondására vonatkozóan a kollektív szerz désben valamilyen sza-
bály (ez esetben a 10/a-c. sorok adatmez it is kérjük kitölteni.),

2: ha nincs semmilyen szabályozás, (ez utóbbi esetben a 10/a-c. sorok adatmez i üresen marad-
nak.)

10/a. sor: 1: ha tételes felmondási korlátozás van (pl. a munkáltatónál hosszú ideje munkavi-
szonyban lév k, stb.),

2: ha nincs tételes felmondási korlátozás. 
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10/b. sor: 1: ha a felmondási id  szabályozása beosztási kategóriánként történik (pl. vezet  be-
osztásúak, szellemi foglalkozásúak stb.),

2: ha nincs szabályozás. 

12. sor:  1: ha van szabályozás a rendkívüli felmondásra okot adó indokokról (pl.: azok tételes felsorolása),

2: ha nincs szabályozás(ez esetben a 12/a-b. sor adatmez je üresen marad).

14/a. sor: Ha a 14. sor 1, akkor a foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás jellege: 

1: létszámcsökkentés nagysága (ez esetben a 14/b. sort is ki kell tölteni),

2: foglalkoztatás szinten tartása, 

3: foglalkoztatás b vítése, 

4: egyéb megállapodás. 

14/b. sor: A létszámcsökkentés %-ban kifejezett mértéke – egy tizedes pontossággal – az el z  évi átlaglét-
számhoz viszonyítva. 

15. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Mt. 118/A. §-a alapján munkaid keret alkalmazására vonatkozóan 
el írást tartalmaz (ebben az esetben a 15. a-c. kérdésekre is választ kell adni),

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 15. a-c. kérdések üresen maradnak).

15/a. sor: 1: több munkaid keretet állapítanak meg munkakörönként, vagy munkarend szerint, 

2: nincs el írás (ebben az esetben a 15. b-c. sorok üresen maradnak).

15/b. sor: a munkavállalók legnagyobb részét felölel  kategóriára a munkaid keret:

1: 4 hónapnál (illetve 18 hétnél) kevesebb, 

2: 4 hónapnál (illetve 18 hétnél) több, de legfeljebb 6 hónap (illetve 26 hét), 

3: éves (illetve 52 heti). 

17. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Mt. 124. §-a alapján a pihen napok kiadására vonatkozóan el írást 
tartalmaz (ebben az esetben a 17/a-b. kérdésekre is választ kell adni),

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 17/a-b. kérdések üresen maradnak).

17/a. sor: 1: a munkaid keret alkalmazása esetén legfeljebb havonta (részben, vagy egészben) 
összevontan adja ki a pihen napot, 

2: a pihen napok kiadása nincs szabályozva. 

17/b. sor: 1: ha van a munkáltatónál a Mt. 124 § (4) bekezdésben meghatározott munkakör és va-
lamelyikre a legfeljebb 6 havonta összevontan kiadható pihen id t alkalmazzák, 

2: nincs ilyen munkakör, vagy nem rendelkeznek a pihen id  kiadásáról. 

20. sor:  1: ha a Mt. 83/A. § (4) bekezdése alapján történ  munkavégzésre a kollektív szerz dés együtte-
sen határozza meg az id tartamot,

2: ha a Mt. 83/A. § (4) bekezdése alapján történ  munkavégzésre a kollektív szerz dés külön-
külön határozza meg az id tartamot.

20/a. sor: ha a 20. sorba 1 került, és az együttes id tartam

1: évi 110 munkanapnál kevesebb,

2: az évi 110 munkanapot meghaladja, 

9: azonos az Mt. el írásával. 

20/b. sorok: ha a 20. sorba 2 került, és az id tartam évi 44 munkanapnál

1: kevesebb, 

2: több, 

9: azonos az Mt. el írásával. 

21. sor:  1: ha a kollektív szerz dés alaki kötöttséghez köti a rendkívüli munkavégzés elrendelését, 

2: nincs el írás. 

26. sor:  1: ha bármilyen jelleg , a munka díjazására vonatkozó megállapodás (pl. bérpótlék, m szakpót-
lék, készenléti-, ügyeleti díj, stb.) van (ez esetben a III. sz. adatlapot, illetve annak megfelel  ré-
szét is ki kell tölteni),

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a III. adatlapot üresen kell megküldeni).
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27/a. sor: 1: a kollektív szerz dés a munkabér kifizetésének módját el írja (pl. bankszámlára történ  utalás, 
készpénz),

2: nincs rendelkezés. 

27/b. sor: 1: ha kollektív szerz dés a Mt. 155. § (3) bekezdéséhez (a tárgyhót követ  10. nap) képest eltér
határid t állapít meg. 

2: nincs 

28/a. sor: 1: van (az esedékesség évét követ en legkés bb december 31-ig),

28/b. sor: 1: van(nak) az Mt-hez képest további pótszabadságra jogosító körülmény(ek), illetve az ott meg-
határozott mértéket meghaladó pótszabadság.  

28/c. sor: 1: van szabályozás arra vonatkozóan, hogy a munkavállaló a szabadsága egynegyedénél na-
gyobb hányadával rendelkezhet szabadon, 

31. sor:  1: ha a képzés vállalati költségeire vonatkozóan, vagy az egyéni képzés – tanulmányi szerz dé-
sen kívüli – támogatására született szabályozás,

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 30/a-b. sorok üresen maradnak). 

31/b. sor: 1: a nem iskolai rendszer  képzésben résztvev  munkavállalóknak a kollektív szerz -
dés munkaid -kedvezményt ír el [Mt. 115. § (5) bek.].

2: nincs rendelkezés. 

32. sor:  1: ha a jóléti célú pénzeszközök és ingatlanok meghatározása a kollektív szerz désben szerepel 
[Mt. 65. § (1) bek],

2: nincs meghatározva.

33. sor:  1: van megállapodás a szociális, jóléti juttatások éves költségkeretének összegére, vagy annak 
valamilyen gazdálkodási mutatóhoz való viszonyára (Mt. 165. §).

2: nincs. 

34. sor:  Cafeteria-rendszer: jóléti juttatások (pl. étkezési támogatás, egészségpénztár, üdülési támoga-
tás, utazási támogatás, képzési támogatás, stb) szabadon választható rendszere, melyben a 
munkavállalók a munkáltató (gazdálkodó szervezet) által a kollektív szerz désben rögzített jutta-
tások közül egy meghatározott összegig saját igényeiknek megfelel en választhatnak. 

1: ha Cafeteria rendszert alkalmaznak, 

2: nincs. 

35-44. sor: a Cafeteria rendszerben, illetve azon kívül biztosított jóléti juttatások: 

1: a jóléti juttatás Cafeteria rendszerben (CR-en belül) van biztosítva, 

2: a jóléti juttatás Cafeteria rendszeren (CR-en) kívül van biztosítva. 

49. sor:  1: van megállapodás a kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatásának feltételeire, 

2: nincs. 

50. sor:  1: van megállapodás a külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatásának feltételeire, 
szabályaira, 

2: nincs. 

Amennyiben a kollektív szerz désben van a külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatá-
sára vonatkozó szabályozás, annak összhangban kell lennie Magyarország európai uniós tagsá-
gából ered  kötelezettségeivel. Az Európai Gazdasági Térség és Svájc állampolgárai tekintetében 
csak olyan mértékben alkalmazható a magyar állampolgárokétól eltér  szabályozás, amennyiben 
arra a csatlakozási szerz dések (ideértve Románia és Bulgária csatlakozási szerz déseit is) és az 
Európai Közösség és annak tagállamai, másrészr l a Svájci Államszövetség közötti, a személyek 
szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt jegyz könyv lehet séget adnak. 
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III. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS BÉR-MEGÁLLAPODÁSI RÉSZE

A III-as adatlapot mindig ki kell tölteni ha a II.-es adatlapon a 25. sorban a munka díjazására vonatkozó 
kódmez be 1 kerül, de csak azon pontok kitöltését kérjük, amelyekre a megállapodás, illetve annak 
módosítása kiterjed. A hatálybalépés dátum mez kbe beírásra kerül  évszám nem lehet korábbi, mint ami 
a bejelent  adatlap borítóján szerepel.

Átlagkereset növelés 

1. sor: 1: ha az átlagkereset-növelésre vonatkozó megállapodás kötelez  jelleg ,
2: ha az átlagkereset-növelésre vonatkozó megállapodás ajánlott jelleg .

2. sor:  Azt az évet kérjük beírni, amelyre az átlagkereset növelés vonatkozik. Továbbá itt kell feltüntetni 
az átlagkereset-növelés éves szinten számított százalékos mértékét a megfelel  adatmez ben 
attól függ en, hogy a megállapodás a növelés alsó vagy fels határára, vagy fix mértékére irá-
nyul (fix mérték  megállapodáson azt értjük, amikor a keresetnövelés mértéke a szerz dés hatá-
lya alá tartozó gazdálkodó szervezetek mindegyikénél csak a megállapodás szerinti lehet, eltérést 
a megállapodás nem engedélyez). Törtszám esetén az adatot a kerekítési szabályok szerint kell 
megadni. 

Alapbérnövelés 

3. sor:  1: ha az alapbérnövelésre vonatkozó megállapodás kötelez  jelleg ,
2: ha az alapbérnövelésre vonatkozó megállapodás ajánlott jelleg .

4. sor:  Az alapbérnövelés végrehajtásának a szerz désben rögzített id pontját, továbbá az alapbér-
növelés ezen id pontban megvalósuló, az alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi lét-
számára vetített százalékos mértékét kérjük beírni. Visszamen leges hatályú alapbéremelésnél 
a visszamen leges hatály dátumát kell feltüntetni. Ha az alapbérnövelés több ütemben valósul 
meg, akkor valamennyi id pontra vonatkozó adatot kérjük feltüntetni úgy, hogy a további emelé-
sek százalékos mértékét is az els  emelés vetítési alapjára számítva kérjük megadni. Amennyiben 
az alapbéremelés Ft összegben került meghatározásra, azt kérjük a szervezetre vonatkozóan 
százalékos mértékre átszámítani. Ha a megállapodás az alapbérnövelés éves szintjére vonatko-
zik, akkor csak a százalékos mértéket kell kitölteni, a dátumot üresen kell hagyni. 

5. sor: 1: ha a mérték alsó határként, 
2: ha a mérték fels  határként, 
3: ha a mérték fix értékként került megállapításra. 

Minimálbér 

6. sor:  1: ha a minimálbérre vonatkozó megállapodás kötelez  jelleg ,
2: ha a minimálbérre vonatkozó megállapodás ajánlott jelleg .

7. sor:  A megállapodás szerinti minimálbér hatálybalépésének id pontját és Ft összegét kérjük feltün-
tetni. Amennyiben a megállapodás esetleg több emelést is rögzít, úgy valamennyi id pontot és 
összeget kérjük közölni. Ha órabérben történt a megállapodás, azt – havi 173,8 óra figyelembevé-
telével – kérjük havibérre átszámolva megadni. Amennyiben a minimálbér nem Ft összegben, ha-
nem az országos minimálbérre vonatkozó szorzószámmal került meghatározásra, úgy a megfelel
sorban kérjük a szorzószámot egész százalékban kifejezve megadni. 

Garantált bérminimumok 

Az Országos Érdekegyeztet  Tanács 2005. november 25-ei, a 2006-2008. évekre szóló megállapodása 
alapján a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 
316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet bevezette a munkakör betöltéséhez szükséges, iskolai végzettséghez, 
szakképzettséghez és gyakorlati id höz kötött garantált bérminimumokat. Ennek megfelel en a garantált 
bérminimumokhoz kapcsolódó megállapodási elemek: 

8. sor  Amennyiben a kollektív szerz dés tartalmaz a középfokú iskolai végzettséghez, szakképzettséghez 
kötött munkakörben dolgozó munkavállalók garantált bérminimumára vonatkozó megállapodást, 
akkor azt itt kell megadni a következ k szerint: 

– megállapodás érvényességének jellege  1: ha kötelez  jelleg ,
           2: ha ajánlott jelleg .

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma. 

– mértéke: a mindenkor érvényes országos minimálbérre vetített, a gyakorlati id t l függ  %-os 
mértékeket kérjük feltüntetni minden esetben, tehát függetlenül attól, hogy a konkrét megálla-
podásban esetleg abszolút összeg, vagy más viszonyítási alap szerepel. Ha gyakorlati id  nem 
került megállapításra, akkor a 0-2 év gyakorlati id  sorba kérjük beírni a mértéket. Ebben az 
esetben a következ  sor üresen marad. 
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9. sor   Amennyiben a kollektív szerz dés tartalmaz a fels fokú iskolai végzettséghez, szakképesítéséhez 
kötött munkakört betölt  munkavállalók garantált bérminimumára vonatkozó megállapodást, akkor 
azt itt kell megadni a következ k szerint: 

– megállapodás érvényességének jellege  1: ha kötelez  jelleg ,
           2: ha ajánlott jelleg .

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma. 

– mértéke: a mindenkor érvényes országos minimálbérre vetített, a gyakorlati id t l függ  %-os 
mértékeket kérjük feltüntetni minden esetben, tehát függetlenül attól, hogy a konkrét megálla-
podásban esetleg abszolút összeg, vagy más viszonyítási alap szerepel. Ha gyakorlati id  nem 
került megállapításra, akkor a 0-2 év gyakorlati id  sorba kérjük beírni a mértéket. Ebben az 
esetben a következ  sor üresen marad. 

Bértarifa 

10. sor: 1: a tarifára vonatkozó megállapodás kötelez  jelleg ,
2: a tarifára vonatkozó megállapodás ajánlott jelleg .

11. sor:  A tarifára vonatkozó megállapodás hatálybalépésének dátumát kérjük beírni. 

12. sor:  Kérünk 1-est írni az a-c. soroknál lév  soroknál lév  kódmez be, amely a bértarifa alapját képez
besorolási rendszer mellett van. A másik két kódmez  üresen marad. 

A táblázat kitöltésével kell megadni az egyes tarifa kategóriákra – az adatlap I./6. pontjában kö-
zölttel azonos id szakra – vonatkozó összes létszámot, továbbá a megállapodás alapján az alsó 
értékeket (Ft/f /hó), figyelemmel az ágazatközi besorolási rendszerr l szóló 6/1992. (VI. 27.) MüM 
rendelet szerinti azonosító kódszámokra. Amennyiben nem a MüM rendelet szerinti besorolási 
rendszert használják, azt meg kell feleltetni a rendelet szerintinek.

További bérelemek 

13/a-g. sorok Ezekben a sorokban a további bérelemekr l kérünk tájékoztatást, mégpedig a következ k
szerint: 

1: ha a kollektív szerz dés az Mt-t l eltér  szabályozást tartalmaz, 
2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást, 
9: ha a kollektív szerz dés az Mt-vel azonos szabályozást tartalmaz. 

14/a-c. sorok: Ezekben a sorokban az alkalmazott bérrendszerr l, és bérformáról kérünk tájékoztatást, 
mégpedig a következ k szerint: 

1: ha a kollektív szerz dés az Mt-t l eltér  szabályozást tartalmaz, 
2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást, 
9: ha a kollektív szerz dés az Mt-vel azonos szabályozást tartalmaz. 

Az adatlap kitöltésével kapcsolatban felvilágosítást adnak: 

I.-II. ÁLTALÁNOS ADATOK, ILLETVE TARTALMI RÉSZ:
Madár Gyula 
telefon: (1) 472-8265; fax: (1) 472-8269 
e-mail: madar.gyula@szmm.gov.hu 

Illés Máté 
telefon: (1) 472-8266; fax: (1) 472-8269 
e-mail: illes.mate@szmm.gov.hu 

III. A BÉRMEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ RÉSZ:
Szamosközi Erzsébet 
telefon: (1) 472-8276; fax: (1) 472-8279 
e-mail: szamoskozi.erzsebet@szmm.gov.hu”] 
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SSzzoocciiáálliiss ééss MMuunnkkaaüüggyyii MMiinniisszzttéérriiuumm

BEJELENT  ADATLAP 

költségvetési intézménynél 
2007. évben megkötött, módosított vagy megsz nt
kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez és 

a kapcsolódó adatszolgáltatáshoz 

A kollektív szerz dés nyilvántartásba vétele, a kapcsolódó adatszolgáltatás a Munka Törvénykönyvér l
szóló 1992. évi XXII. törvény 41/A. §-a alapján történik. 

Adatszolgáltatók: azok a költségvetési intézmények, amelyek 2007. évben  
kollektív szerz dést (beleértve annak módosítását, vagy megsz nését is) kötöttek. 

Az adatszolgáltatás kötelez ! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! 
Az adatgy jtés a 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az Országos Statisztikai Adatgy jtési Program

Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete alatt szerepel. 

KSH nyilvántartási szám: 1781
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes 

adatszolgáltatás büntet , illet leg szabálysértési eljárást von maga után! 

Az adatlapot egy példányban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
címére: 1243 Budapest, Pf. 580  

kell megküldeni a kollektív szerz dés aláírását követ  harminc napon belül. 

............................................................ ............................................................ 
szakszervezet(ek) képviseletében munkáltató képviseletében 

PH PH 

Hozzájárulási nyilatkozat

A munkáltató (költségvetési intézmény) hozzájárul, hogy a Magyar Államkincstár a költségvetési intézmény 
létszámadatait a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak átadja. A kollektív szerz dést köt  felek hozzájá-
rulnak, hogy a Magyar Államkincstártól és a KSH-tól kapott adatokat, a bejelent  adatlapokon közölt infor-
mációkat, valamint a letétbe helyezett kollektív szerz dés adatait a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a 
kollektív szerz désekkel összefügg  elemzésekhez, az érdekegyeztetéshez és az államigazgatás részére 
felhasználhassa. 

Igen Nem 

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI 
MINISZTÉRIUM 

KOLLEKTÍV SZERZ DÉS NYILVÁNTARTÁS

Érkeztetési szám: 

Érkezett:

Iktatószám:

1462-………/1/2007-SZMM

Melléklet:

ksz.

Megjegyzés: 

A kitöltésért felel s
neve:  ........................................... 
beosztása:  ........................................... 
telefon:  ........................................... 
fax:  ........................................... 
e-mail:  ........................................... 

A kollektív szerz dés 
 nyilvántartási száma: /

3. számú melléklet a 12/2007. (III. 7.) SZMM rendelethez

[3. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez]



2007/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1419

ADATLAP
I.

a szerz d  felek és a kollektív szerz dés adatairól 

1.  A költségvetési intézmény (munkáltató) 

 KSH törzsszáma:      PIR száma:        
a törzsszám a KSH statisztikai jelz szám els  nyolc számjegye, amely megegyezik az adószám els  nyolc számjegyével, 
PIR szám: a költségvetési intézmények törzsszáma a Pénzügyi Információs Rendszerben.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 szakmai/ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelyben 

 a munkáltató tag: 

2.  Szakszervezet(ek) 

a.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

b.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

3.  A bejelentés tárgya: új szerz dés kötése (1), módosítása (2), megsz nése (3):

 A szerz déskötés (módosítás, megsz nés) 

 ideje:    . . hatályba lépés ideje:      .  .

4.  A szerz dés id tartama: határozatlan (1), határozott (2) idej :

 ha határozott idej  a kollektív szerz dés, annak lejárta:      .  .

5.  A munkáltató több munkáltatóra kiterjed  kollektív szerz dés hatálya alá tartozik: 

  igen (1); nem (2):

 ha igen, a kollektív szerz dés nyilvántartási száma:  

6.  Az alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma:      f

 ebb l: fizikai foglalkozásúak:      f

  szellemi foglalkozásúak:      f

7.  A tárgyévet megel z  év december 31-ei állapot szerint alkalmazásban állók száma  

férfi:      f

n :     f
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2.  Szakszervezetek [folytatás]

c.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

d.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

e.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

f.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tatozik: 

g.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 
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ADATLAP
II.

a kollektív szerz désben foglalt szabályok, rendelkezések 

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, KÖTELMI RENDELKEZÉSEI

1.  Rendelkezés a szerz dés felmondási idejére vonatkozóan: van (1); nincs (2):

a.  ha van, a felmondási id : 3 hónapnál hosszabb (1); 3 hónapnál rövidebb (2);

  azonos a jogszabállyal (9):

2.  Rendelkezés a szerz dés módosításakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3.  A szerz d  felek együttm ködésére, kapcsolatrendszerére szabályozás: van (1); nincs (2):

4.  A szakszervezeti jogokat érint  rendelkezések: 

a.  az Mt-ben foglaltakhoz képest további jogosítványok: vannak (1); nincsenek (2):

b.  a jogok gyakorlásának rendjére vonatkozó szabályok: vannak (1); nincsenek (2):

5.  A szakszervezet m ködését érint  rendelkezések: 

a.  a m ködési feltételek biztosításáról: van (1); nincs (2):

b.  a szakszervezeti tisztségvisel k munkaid -kedvezmény megváltásáról: van (1); nincs (2):

A SZERZ DÉS NORMATÍV RENDELKEZÉSEI, SZABÁLYAI

6.  El nyben részesítési szabály a közalkalmazottak meghatározott körére, azonos 

 feltételek megléte esetén a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben: van (1); nincs (2):

7.  A próbaid : 30 nap alatt (1); 31 nap-3 hónap (2); azonos a jogszabállyal [30 nap] (9):

8.  A felmentésre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a.  beosztási kategóriánként változó felmondási id : van (1); nincs (2):

b.  a munkavégzés alóli mentesítés id tartama: a teljes felmentési id vel egyenl  (1);

  egyéb szabályozás (2); nincs szabályozva (3); azonos a jogszabállyal (9):

9.  A végkielégítésre való jogosultságról – határozott id re több alkalommal, egymás után 

 kinevezett közalkalmazottak esetén – rendelkezés: van (1); nincs (2):

10.  Munkaid keret alkalmazása: van (1); nincs (2):

a.  ha van, a munkaid nek milyen id tartam átlagában kell megfelelnie a teljes munkaid nek: 

 két hónap, vagy annál rövidebb (1); kett nél több, de legfeljebb hat hónap (2);

 hat hónapnál több, de legfeljebb egy éves (3):

11.  Munkarendre vonatkozó szabályok 

a.  többm szakos munkarendben foglalkoztatottak beosztásának rendjére: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

b.  osztott munkarendben foglalkoztatottakra: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

12.  Munkaközi szünetre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

a.  ha van, a munkaközi szünet: része a munkaid nek (1); nem része a munkaid nek: (2):

13.  Átirányítás, munkakörbe nem tartozó munka végzésének id tartama: 

 44 munkanapnál kevesebb (1); 44 munkanapnál több (2);

 nincs szabályozás (3); azonos a jogszabállyal (9):
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14.  Az elrendelhet  rendkívüli munka mértéke évenként: 200 óránál kevesebb (1); 200 óránál 

 több, de legfeljebb a jogszabály által megengedett legmagasabb (2); nincs szabályozás (3):

15.  Munkakör, amelyben nem jár a rendkívüli munkaid ben végzett munkáért 

 díjazás: van (1); nincs (2):

16.  Az illetményrendszerre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

17.  Szabadságra kiadásának rendjére vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

18.  Egyéb munkaid -kedvezményekre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

19.  Egészségre ártalmas munkavégzésre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

20.  Oktatás, továbbképzés támogatására vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2);

  azonos a jogszabállyal (9):

a.  tanulmányi szerz désre: van (1); nincs (2); 

21.  Megállapodás a további munkaviszony létesítésére és az ezzel kapcsolatos 

 összeférhetetlenségre: van (1); nincs (2):

22.  Jóléti célú pénzeszközök és ingatlanok meghatározása: van (1); nincs (2):

23.  A szociális, jóléti juttatások költségére vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

24.  Cafeteria rendszer (CR): van (1); nincs (2):

a.  ha van, a juttatás mértéke (Ft/f /év): 50 000 alatt (1); 50 000-100 000 között (2);

 100 000-150 000 között (3); 150 000-200 000 között (4); 200 000 felett (5):

25.  Étkezési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: természetbeni ellátás (1); étkezési utalvány adómentes határig (2);

 étkezési utalvány adómentes határ felett (3):

b.  az étkezési utalvány hideg ételre (1); meleg ételre (2):

26.  Üdülési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: pénzbeli (1); üdülési csekk (2); választható (3):

27.  Kötelez  mértéket meghaladó magán- 

 nyugdíjpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

28.  Önkéntes magán-nyugdíjpénztári 

 hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

29.  Egészségpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

30.  Helyi közlekedési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

31.  Baleset- és életbiztosítás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

32.  Ruházati költségtérítés: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2):
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33.  Beiskolázási támogatás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2):

34.  Tandíjfizetési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

35.  Egyéb, béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályozás 

a.  lakásépítési támogatás: van (1); nincs (2):

b.  munkáltatói kölcsön: van (1); nincs (2):

36.  Munkaruha (formaruha) ellátás: természetbeni (1); pénzbeli (2); nincs szabályozás (3):

37.  A kártérítési felel sség szabályozása: 

a.  a leltárfelel sségi eljárásra: van (1); nincs (2):

b.  közvetlen kártérítésre kötelezésre: van (1); nincs (2):

38.  Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó speciális szabályozás 

a.  fiatal munkavállalókra és pályakezd kre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  n kre: van (1); nincs (2):

c.  megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatására: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

d.  egyéb munkavállalói körre: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI VITÁKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

39.  Kollektív munkaügyi vitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

40.  Munkaügyi jogvitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

41.  Rendelkezés sztrájk esetére: van (1); nincs (2):

42.  A viták rendezésére bizottság: állandó van (1); eseti jelleggel m köd  van (2); nincs (3):
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ADATLAP
III.

a kollektív szerz dés illetmény-megállapodási elemei 

A MEGÁLLAPODÁS ELEMEI

Illetménynövelés

1.  Az illetménynövelés végrehajtásának id pontja(i): mértéke %-ban

   . . ,

 ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása: ,

   . . ,

 ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása: ,

   . . ,

 ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása: ,

Illetménytáblázat 

2/a.  A fizetési osztályok és fokozatok szerinti illetmények: Ft/f /hó

Fizetési F i z e t é s i  o s z t á l y  
fokozat A B C D E F G H I J 

1.           
2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

2/b.  Az illetménytáblázat hatálybalépésének id pontja:      .  .

3/a.  A fels oktatási intézményekben oktatói és a tudományos kutatói munkakört betölt k

 illetménye: Ft/f /hó

megnevezése illetmény megnevezése illetmény megnevezése illetmény 

Egyetemi tanár 3  F iskolai tanár 3 Kutató professzor 3 

Egyetemi tanár 2   F iskolai tanár 2 Kutató professzor 2 

Egyetemi tanár 1  F iskolai tanár 1  Kutató professzor 1 

Egyetemi docens 3  F iskolai docens 3  Tudományos f m.társ 3 

Egyetemi docens 2  F iskolai docens 2 Tudományos f m.társ 2 

Egyetemi docens 1  F iskolai docens 1 Tudományos f m.társ 1 

Egyetemi adjunktus 2  F iskolai adjunktus 2 Tudományos m.társ 

Egyetemi adjunktus 1  F iskolai adjunktus 1 Tudományos sm.társ 

Egyetemi adjunktus  F iskolai adjunktus 

Egyetemi tanársegéd  F iskolai tanársegéd 

3/b.  A fels oktatási és kutatói illetménytáblázat hatálybalépésének id pontja:     .  .
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4.  További szakképesítési szorzók:  mértéke %-ban

  egy további szakképesítés esetén B-G fizetési osztályokban:  

   H-J fizetési osztályokban:  

  kett , vagy több további szakképesítés esetén B-G fizetési osztályokban:  

   H-J fizetési osztályokban:  

Illetménykiegészítés 

5.  A gazdálkodás eredményének illetménykiegészítésre fordítandó hányada (%-ban)  

Illetménypótlékok

6.  Illetménypótlékok a pótlékalap %-ában  

  címpótlék: munkatársi:  

   tanácsosi:  

   f munkatársi:  

   f tanácsosi:  

  egészségkárosító kockázatok, illetve egyéni  

  véd eszköz használata miatti pótlék:  

  idegennyelv-tudási pótlék középfokú nyelvvizsga esetén:  

   fels fokú nyelvvizsga esetén:  

7.  Fizetési fokozatban való várakozási id  csökkentésének  

 kötelez  eseteire vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

8.  Az ágazati illetménypótlékok mértékének szabályozása: van (1); nincs (2):

9.  Az ügyeleti díj mértékének szabályozása egészségügyi intézményekben:  

 van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

10.  Rendelkezés a közalkalmazotti kereset-kiegészítés feltételeinek szabályozására: 

 van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN RÖGZÍTETT TOVÁBBI KERESETELEMEK ÉS JUTTATÁSOK

11.  A megállapodás további keresetelemekre 

a.  m szakpótlékokra: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

b.  rendkívüli munkavégzés díjazására: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

c.  átirányítás díjazására: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

d.  készenlét díjazására: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

12.  Jutalmazási szabályzat: van (1); nincs (2):
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K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó  
költségvetési intézménynél kötött kollektív szerz dés bejelentésére szolgáló adatlaphoz 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. FOGALMAK AZ EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS ÉRDEKÉBEN

Költségvetési intézménynél kötött kollektív szerz dés: költségvetési intézménynél kötött minden olyan 
megállapodás, amelyet a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 30. §-ban és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 8-13. §-ban foglaltak figyelembevéte-
lével kötött meg a munkáltató és a szakszervezet(ek). [Tipikusan ilyennek tekintend  a bérezéssel kap-
csolatos minden megállapodás. Ugyanakkor nem min sül kollektív szerz désnek – és nem tárgya az 
adatszolgáltatásnak – az egyoldalú munkáltatói döntésen alapuló intézkedés, vagy a munkavállalóval 
való egyéni megállapodás, valamint a Kjt. 17. §-a alapján megalkotott közalkalmazotti szabályzat.] 

Több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív szerz dés: egyrészr l munkáltatói érdek-
képviseleti szervezet vagy több költségvetési intézmény (munkáltató), másrészr l szakszervezet vagy 
több szakszervezet által kötött kollektív szerz dés. 

Új kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, amelyet a szerz d  felek els  ízben, vagy a korábbi 
kollektív szerz dés lejárta után kötnek. 

A kollektív szerz dés módosítása: a kollektív szerz dés hatálybalépését követ en minden további megál-
lapodás, módosítás, függetlenül attól, hogy az az eredeti szabályok megváltoztatására vagy új szabá-
lyok bevonására irányul, akkor is, ha a megállapodás kizárólag csak a kollektív szerz dés személyi ha-
tályát változtatja meg, vagy id beli hatályát hosszabbítja meg. 

A kollektív szerz dés megsz nése: megsz nik (hatályát veszti) a kollektív szerz dés, ha a határozott 
idej  szerz dés lejár; ha a szerz dést valamely szerz dést köt  fél felmondja a felmondási határid  le-
jártával; ha bármelyik szerz dést köt  fél jogutód nélkül sz nik meg (amennyiben a szerz dést több 
munkáltató, vagy munkáltatói érdekképviselet, illetve szakszervezet kötötte, a kollektív szerz dés csak a 
valamennyi munkáltató illetve szakszervezet jogutód nélküli megsz nésével veszti hatályát). Ha a kol-
lektív szerz dést több szakszervezet vagy több munkáltató, illetve munkáltatói érdekképviselet együtte-
sen kötötte, a felmondás jogát – eltér  megállapodás hiányában – bármelyik fél gyakorolhatja. Ha szer-
z dést több szakszervezet kötötte, a felmondás jogának gyakorlásában a szakszervezetek megállapod-
nak. A több munkáltató, illetve a több munkáltatói érdekképviselet által együttesen kötött kollektív szer-
z dés felmondása esetén a szerz dés csak azon munkáltató munkavállalóira nézve veszti hatályát, 
amely a felmondás jogát gyakorolta. 

Jogutódlás: ha a munkáltató, illetve a szakszervezet jogutóddal sz nik meg, a kollektív szerz dés érvény-
ben marad. A munkáltató személyében bekövetkez  jogutódlás esetében a jogutódlás id pontjában a 
jogel d munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételeket – a 
munkarend kivételével – a jogutódlással érintett munkavállalók tekintetében a kollektív szerz désnek a 
jogel d munkáltatónál történ  felmondásáig vagy a kollektív szerz dés hatályának lejártáig, illetve a 
jogutód munkáltatónál másik kollektív szerz dés megkötéséig, ezek hiányában legalább a jogutódlás 
id pontját követ  egy évig a jogutód munkáltatónak fenn kell tartania. Amennyiben a jogutód munkálta-
tóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételek a jogel d munkáltatóra ki-
terjed  hatályú kollektív szerz dés szerinti munkafeltételeknél a munkavállaló számára kedvez bbek, a 
jogutód munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben foglaltakat kell alkalmazni. 

Az adatlapban nem definiált fogalmakat az Mt., illetve a KSH hatályos munkaügyi statisztikai el írásai 
szerinti tartalommal kell értelmezni. 

2. AZ ADATKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Minden, hatályba lép  új kollektív szerz désr l és annak minden kés bbi módosításáról, valamint 
megsz nésér l bejelent  adatlapot kell kitölteni, és beküldeni a nyilvántartó szervezetnek (ha a beje-
lentés tárgya a kollektív szerz dés megsz nése, akkor csak a fed lapot és az I. sz. adatlapot kell kitölteni és 
beküldeni).

Ha a költségvetési intézmény részese több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív 
szerz désnek (azaz a munkáltató a több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív szerz dés 
egyik aláírója), akkor az adatlapot a következ k szerint kell kitölteni: 

ha a költségvetési intézménynél kizárólag és változatlan tartalommal csak a kötelez  érvény , több költ-
ségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív szerz dést alkalmazzák, akkor az intézménynek ezen 
adatlapot nem kell kitölteni;

ha a költségvetési intézménynél a jóléti elv alapján helyi kollektív szerz dést is kötnek, akkor az adatla-
pon csak a helyben kötött kollektív szerz dés rendelkezéseire vonatkozó válaszokat kell tartalmaznia. 
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A közalkalmazotti jogviszony szabályozására vonatkozó kérdéseknél, amennyiben különböz  köz-
alkalmazotti csoportokra eltér  rendelkezés vonatkozik, akkor a munkáltatónál tipikusnak tekinthet , legna-
gyobb létszámú közalkalmazotti csoportra vonatkozó válaszokat kérjük megadni. 

Kérjük, hogy lehet leg a munkáltató adószámmal ellátott bélyegz jét szíveskedjenek használni, és a borí-
tékra szíveskedjenek ráírni: „Kollektív szerz dés bejelentése”.

Amennyiben korábbi bejelentés visszaigazolásából ismert a nyilvántartási szám, annak csak az els  öt 
karakterét kell beírni. 

A hozzájárulási nyilatkozatot kérjük minden esetben a vonatkozó válasz aláhúzásával (bekarikázásával) 
megadni. 

Az adatközlés a szerz d  felek, a munkáltató, illetve a szakszervezet kötelessége. 

Az adatlap letölthet  a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról: 
(http://www.szmm.gov.hu  Kollektív szerz dések  Nyilvántartási rendszer).

Az egyes sorokhoz tartozó kódmez be a kódszámokat az alábbiak szerint kell beírni. 

I. A SZERZ D  FELEK ÉS A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ADATAI

1. sor:  A költségvetési intézmény (munkáltató) neve mellett a KSH törzsszámot és/vagy a PIR számot is 
fel kell tüntetni. A költségvetési intézmény teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes 
megnevezését kérjük olvasható módon közölni. A KSH törzsszám a munkáltató KSH statisztikai 
jelz számának els  nyolc számjegye, amely megegyezik a munkáltató adószámának els  nyolc 
számjegyével.

PIR szám: a költségvetési intézmények törzsszáma a Pénzügyi Információs Rendszerben (önálló-
an gazdálkodó szervezeteknél utolsó 3 számjegye: 0)

2. sor:  A szakszervezet(ek) teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük 
olvasható módon közölni, a telefon és fax-számmal együtt, illet leg ha a szerz dést köt  szak-
szervezet székhelye nem azonos a munkáltató telephelyével, akkor teljes címét is kérjük feltüntet-
ni.

A bírósági nyilvántartási számot, valamint nyilvántartásba vételr l rendelkez  joger s bírósági ha-
tározat számát és keltét csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a 
bíróságon önállóan is be van jegyezve. 

A bíróságon önállóan nyilvántartásba nem vett, de költségvetéssel és pénzintézeti számlával ren-
delkez  munkahelyi szakszervezetek (alapszervezetek) rendelkeznek adószámmal. 

Kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy a szakszervezet melyik szakmai-ágazati 
(országos, területi) szakszervezeti szövetséghez tartozik (ha a szakszervezetek száma több, mint 
a rendelkezésre álló rovatok száma, kérjük a szakszervezetek jegyzékét külön lapon folytatni.).

3. sor:  1: új kollektív szerz dés (hatályba lépésének id pontját is kérjük beírni),

2: módosítás (a módosítás hatályba lépésének id pontját is kérjük beírni),

3: ha a kollektív szerz dés hatálya lejárt, felmondták, vagy hatálya megsz nt (ebben az esetben a 
hatályba lépés napjaként a lejárat – megsz nés – napját kérjük feltüntetni).

5/a. sor:  Amennyiben a költségvetési intézmény részese több munkáltatóra kiterjed  hatályú megállapo-
dásnak (az 5. sorban 1-es kód szerepel), kérjük, hogy tüntessék fel a több munkáltatóra kiterjed
hatályú kollektív szerz dés nyilvántartási számának els  öt karakterét.

6. sor.  A megállapodás megkötését (módosítását) megel z  hónapban alkalmazásban állók átlagos sta-
tisztikai állományi létszámát, valamint ennek fizikai és szellemi foglalkozásúakra vonatkozó bontá-
sát kérjük beírni az érvényes KSH el írásoknak megfelel en (egész számra kerekítve). 

7. sor.  A megállapodás megkötését (módosítását) megel z  év december 31-én alkalmazásban állók 
férfi és n i munkavállalókra vonatkozó bontását kérjük megadni. 

II. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN FOGLALT SZABÁLYOK, RENDELKEZÉSEK

Minden bejelentéskor ki kell tölteni a kérdés mellett található kódmez k oszlopának minden elemét. 

Ha a kérdésre adható válaszok között szerepel az „azonos a jogszabállyal” lehet sége is, azon a Mt., a Kjt. 
illet leg a végrehajtási rendeletben meghatározott el írást kell érteni. 
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1. sor:  1: ha a kollektív szerz dés felmondásának határidejére vonatkozóan el írást tartalmaz, (ebben az 
esetben az 1/a. sort is ki kell tölteni),

2: nincs szabályozás,

1/a. sor: 1: ha a felmondási id  3 hónapnál hosszabb, 

2: ha a felmondási id  3 hónapnál rövidebb, 

9: ha a felmondási id  azonos a jogszabály el írásával. 

2. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a módosítási eljárására vonatkozóan el írást (pl.: határozott 
id re kötött kollektív szerz dés lejártát megel z en x hónappal kezdeményezni kell a munkáltató-
nak a módosításra irányuló tárgyalásokat stb.),

2: ha nincs a módosítási eljárására vonatkozó el írás. 

3. sor:  1: ha szerepel szabályozás a szerz d  felek kapcsolatrendszerére (egyeztet  bizottság, felel s
személyek kijelölése a tárgyalásokra stb.),

2: ha nincs a szerz d  felek kapcsolatrendszerére vonatkozó szabályozás. 

4a. sor:  1: ha vannak a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban az Mt-ben foglaltakhoz képest további 
jogosítványok (egyetértési, véleményezési, tájékozódáshoz való jog),

2: ha nincs a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban szabályozás  

4b. sor:  1: ha vannak a jogok gyakorlásának módját (pl. határid k, eljáró személyek megnevezése) szabá-
lyozó rendelkezések, 

2: nincsenek. 

5a. sor:  1: ha a szakszervezetek m ködési feltételének biztosításáról rendelkezik a kollektív szerz dés
(iroda, felszerelés, a törvényit l eltér  munkaid -kedvezmény stb.),

2: ha nincs a szakszervezetek m ködési feltételére vonatkozó szabályozás. 

5b. sor:  1: ha az Mt. 25. § (5) bek. alapján a felek megállapodást kötöttek a szakszervezeti tisztségvisel k
munkaid -kedvezményének pénzbeni megváltásáról, 

2: nincs ilyen megállapodás. 

6. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az egyenl  bánásmódról és az esélyegyenl ség biztosításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény 23. §-a szerint tartalmaz el nyben részesítési kötelezettséget a közal-
kalmazottak meghatározott körére (pl. a hosszabb ideje közalkalmazotti jogviszonyban állók csa-
ládtagjainak felvételére, tanulmányi szerz dés kötésére stb.) azonos feltételek megléte esetén, 

2: nincs szabályozás. 

8. sor:  1: ha van a közalkalmazotti jogviszony felmentési korlátozására vonatkozóan a kollektív szerz -
désben valamilyen szabály (ez esetben a 8/a-b. sorok adatmez it is kérjük kitölteni.),

2: ha nincs semmilyen szabályozás, (ez utóbbi esetben a 8/a-b. sorok adatmez i üresen marad-
nak.)

8/a. sor: 1: ha a felmentési id  szabályozása beosztási kategóriánként történik (pl. vezet  beosz-
tásúak, szellemi foglalkozásúak stb.),

2: ha nincs szabályozás. 

10/a. sor: 1: ha a kollektív szerz dés legfeljebb 2 havi, vagy annál kevesebb munkaid keret alkalmazását 
írja el ,

2: ha a kollektív szerz dés a Kjt. vagy az Mt. alapján a legfeljebb 6 havi (illetve 26 heti) munkaid -
keret alkalmazását írja el ,

3: ha a kollektív szerz dés az Mt-ben megjelölt esetekben legfeljebb egy éves (illetve 52 heti) 
munkaid keret alkalmazását írja el .

14. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az elrendelhet  rendkívüli munkavégzés id tartamának fels  határa-
ként a Kjt. 55/A. §-ban meghatározott évi 200 óránál kevesebb, 

2. ha a kollektív szerz dés az elrendelhet  rendkívüli munkavégzés id tartamának fels  határa-
ként 200 óránál több, de legfeljebb a Kjt. 55/A. §-ban meghatározott legfeljebb évi 280 órát, illetve 
az egészségügyi intézményekben az 1997. évi CLIV. törvény alapján a Kjt. 59. § (5) bekezdésben 
meghatározott legfeljebb évi 400 órát tartalmazza, 

3: nincs szabályozás. 
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16. sor:  1: ha a kollektív szerz dés illetményrendszerre (illetmény, illetménykiegészítés, illetménypótlék) 
vonatkozó el írásokat tartalmaz, a Kjt. 66-75. §-aiban, és/vagy az ágazati végrehajtási rendele-
tekben foglalt illetményszabályokon túlmen en (ebben az esetben a III. adatlapot, illetve annak 
megfelel  részét– az arra vonatkozó el írások szerint – ki kell tölteni),

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a III. adatlapot üresen kell megküldeni).

17. sor:  1: van (az esedékesség évét követ en legkés bb december 31-ig),

2: nincs konkrét rendelkezés, 

9: azonos a jogszabállyal. 

20. sor:  1: ha a képzés intézményi szint  költségeire vonatkozóan, vagy az egyéni képzés – tanulmányi 
szerz désen kívüli – támogatására született szabályozás,

2: nincs szabályozás,

9: azonos a jogszabállyal. 

22. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Kjt. 16. § (1) bek. alapján tartalmaz meghatározást a jóléti célú pénz-
eszközökre és/vagy ingatlanokra,

2: nincs szabályozás.

24. sor:  Cafeteria-rendszer: a jóléti juttatások (pl. étkezési támogatás, egészségpénztár, üdülési támoga-
tás, utazási támogatás, képzési támogatás, stb.) szabadon választható rendszere, melyben a 
munkavállalók a munkáltató által a kollektív szerz désben rögzített juttatások közül egy meghatá-
rozott összegig saját igényeiknek megfelel en választhatnak. 

1: ha Cafeteria rendszert alkalmaznak, 

2: nincs. 

25-34. sor: a Cafeteria rendszerben, illetve azon kívül biztosított jóléti juttatások. 

1: a jóléti juttatás Cafeteria rendszeren (CR-en) belül van biztosítva, 

2: a jóléti juttatás Cafeteria rendszeren (CR-en) kívül van biztosítva. 

III. KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ILLETMÉNYRENDSZERRE VONATKOZÓ RÉSZE

A III. rész az adatlap elválaszthatatlan fejezete, tehát a kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez az 
adatlap többi részével együtt minden esetben be kell küldeni. Kitölteni azonban csak akkor kell, ha az adat-
lap II. része 16. sor kódmez jébe 1-es került, tehát a kollektív szerz dés tartalmaz az illetményrendszerre
vonatkozó szabályokat. Ebben az esetben is üresen kell hagyni az adatlap III. rész 1-6. pontjai közül azokat, 
amelyekre vonatkozóan a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást, vagy a szabályozás a jogsza-
bályban szerepl  mértékeket ismétli meg. A 7-12 pontokhoz tartozó kódmez ket mindig ki kell tölteni. Ebb l
következik, hogy amennyiben a kollektív szerz désben az illetményrendszerrel kapcsolatban kizárólag olyan 
területeken történt szabályozás, amelyek az adatlap III. részében nem szerepelnek (pl. csak az illetménypót-
lékra jogosító munkaköröket tartalmazza a kollektív szerz dés), az adatlap III. részében kizárólag a 7-12. 
sorok kódmez jébe kerülhet – mégpedig nemlegességet jelz  „2”-es - adat. 

1. sor:  Az illetménynövelés végrehajtásának kollektív szerz désben rögzített id pontját, továbbá az illet-
ménynövelés ezen id pontban megvalósuló, az alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi 
létszámára vetített, intézményi szinten számított – egész számra kerekített – %-os mértékét kérjük 
beírni. Illetményen a Kjt. 66. §-ában megállapított javadalmazást kell érteni. Nem számít a kollektív 
szerz dés szerinti illetményemelésnek, ha arra kizárólag a Kjt. illetménytáblázata szerinti bértéte-
lekre való kötelez  ráállás miatt, vagy a munkáltató egyoldalú döntése alapján került sor. E sorba 
tehát akkor kerülhet adat: 

a.) ha a Kjt. illetmény táblázatai (a Kjt. 1. és 2. sz. melléklete) változásának id pontjában az in-
tézménynél a kollektív szerz dés alapján magasabb mérték  illetményemelésre kerül sor, 
mint amit a Kjt. kötelez en el ír. Ebben az esetben külön soron jelezni kell, hogy a teljes il-
letménynövelésb l mennyi származik a Kjt. illetménytáblázatainak változásából, vagy 

b.) ha az intézménynél a kollektív szerz dés szerint a Kjt. 1. és 2. sz. melléklete szerinti illet-
ménytáblázat változásától eltér  id pontban (és attól függetlenül) kerül sor az illetmények nö-
velésére. Ekkor a Kjt. illetménynövelésének hatásaként 0-t kell bejelölni. 

Ha az adott évben a Kjt. illetménytáblázat szerinti illetménytételek nem változnak, az a.) pontban 
foglaltakat értelemszer en nem kell alkalmazni. 

Visszamen leges hatályú illetménynövelésnél a visszamen leges hatály dátumát kell feltüntetni. 
Ha az illetménynövelés a megállapodás szerint több ütemben valósul meg, akkor valamennyi id -
pontra vonatkozó adatot kérjük feltüntetni úgy, hogy a további emelések százalékos mértékét is az 
els  emelés vetítési alapjára számítva kérjük megadni. Amennyiben az illetménynövelés Ft ösz-
szegben került meghatározásra, azt kérjük %-os mértékre átszámítani. 
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2/a. sor:  E sor szerinti táblázatba (vagy annak egyes celláiba) akkor kerülhet adat, ha az intézménynél a 
Kjt. 1. sz. mellékletében szerepl  hatályos összegeknél magasabb mértékben állapították meg a 
kollektív szerz désben az illetményeket. Amennyiben a megállapodás során szorzószámokat al-
kalmaztak, kérjük forintösszegre átszámítva megadni az illetményeket. 

2/b. sor: A 2/a. sor szerinti illetménytáblázatra vonatkozó megállapodás hatályba lépésének dátumát kérjük 
feltüntetni.

3/a. sor:  Ebben a táblázatban a fels oktatási intézményekben oktatói, illetve a tudományos kutatói munka-
kört betölt  közalkalmazottak illetményét abban az esetben kell szerepeltetni, ha a kollektív szer-
z désben a Kjt. 2. számú melléklete figyelembe vételével meghatározott garantált illetménynél 
magasabb mértékr l állapodtak meg.

3/b. sor:  A 3/a. sor szerinti illetménytáblázatra vonatkozó megállapodás hatályba lépésének dátumát kérjük 
feltüntetni.

4. sor:  A megfelel  adatmez be a Kjt. 66. § (2) és (3) bekezdésében szerepl nél magasabb mérték  (pl. 
5% helyett 6%) – a kollektív szerz désben megállapított – további szakképesítési szorzókat kell 
a Kjt. 1. sz. melléklete, vagy – annak kitöltése esetén – a III. sz. adatlap 2/a. során szerepl  illet-
ménytáblázat bértételei százalékában – egész számra kerekítve – megadni. 

5. sor:  Amennyiben az intézménynél a kollektív szerz désben sor került az illetménykiegészítés Kjt. 
szerinti szabályozására, e sorban kérjük a Kjt. 67. § (2) bekezdésében említett megoszlási vi-
szonyszámot %-ban kifejezve, egész számra kerekítve beírni. 

6. sor:  A megfelel  adatmez be a Kjt. 71., 72, és 74. §-ban szerepl  mértékeket meghaladó, a kollektív 
szerz désben megállapított illetmény pótlékokat a Kjt. 69. §-a szerinti pótlékalap százalékában – 
egész számra kerekítve – kell megadni.

7. sor:  1: ha van a fizetési fokozatban várakozási id  csökkentésének kötelez  eseteire vonatkozó 
megállapodás, 

2: nincs. 

8. sor:  ha a Kjt. 75. § (1) bekezdése alapján az ágazati végrehajtási rendeletekben szabályozott illet-
ménypótlék(ok)nál magasabb mértékeket állapítottak meg, 

2: magasabb mérték  pótlékot nem állapítottak meg a kollektív szerz désben. 

9. sor:  1: ha a jogszabályban [233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §. (6) bekezdése] szerepl nél ma-
gasabb mértéket határoznak meg, 

2: ha nem tartalmaz szabályozást,

9: ha a jogszabállyal azonos szabályozást tartalmaz.

10. sor:  1: ha a jogszabályban szerepl nél magasabb mértéket határoz meg,

2: ha nem tartalmaz szabályozást,

9: ha a jogszabállyal azonos szabályozást tartalmaz. 

11. a-d.:  1: ha a jogszabályban szerepl nél magasabb mértéket határoz meg,

2: ha nem tartalmaz szabályozást,

9: ha a jogszabállyal azonos szabályozást tartalmaz. 

12. sor:  1: ha a jutalmazásokra tartalmaz szabályozást, 

2: ha a jutalmazásokra nem tartalmaz szabályozást.

AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELVILÁGOSÍTÁST ADNAK:
I.-II. ÁLTALÁNOS ADATOK, ILLETVE TARTALMI RÉSZ:

Madár Gyula 
telefon: (1) 472-8265, fax: (1) 472-8269  
e-mail: madar.gyula@szmm.gov.hu 

Illés Máté 
telefon: (1) 472-8266, fax: (1) 472-8269  
e-mail: illes.mate@szmm.gov.hu 

III. AZ ILLETMÉNYRENDSZERRE VONATKOZÓ RÉSZ:

ri János 
telefon:  (1) 472-8275, fax: (1) 472-8279  
e-mail: ori.janos@szmm.gov.hu”] 
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BEJELENT  ADATLAP 
több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú 

– 2007. évben megkötött, módosított vagy megsz nt – 
kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez és 

a kapcsolódó adatszolgáltatáshoz 

A kollektív szerz dés nyilvántartásba vétele, a kapcsolódó adatszolgáltatás a Munka Törvénykönyvér l
szóló 1992. évi XXII. törvény 41/A. §-a alapján történik. 

Adatszolgáltatók: azok a költségvetési intézmények (munkáltatók), illet leg munkáltatói érdekképviseleti 
szervezetek, amelyek 2007. évben több munkáltatóra kiterjed  hatályú 

kollektív szerz dést (beleértve annak módosítását, vagy megsz nését is) kötöttek. 

Az adatszolgáltatás kötelez ! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! 
Az adatgy jtés a 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az Országos Statisztikai Adatgy jtési Program

Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete alatt szerepel. 

KSH nyilvántartási szám: 1782
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes 

adatszolgáltatás büntet , illet leg szabálysértési eljárást von maga után! 

Az adatlapot egy példányban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
címére: 1243 Budapest, Pf. 580  

kell megküldeni a kollektív szerz dés aláírását követ  harminc napon belül. 

............................................................ ............................................................ 
szakszervezet(ek) képviseletében munkáltató képviseletében 

PH PH 

Hozzájárulási nyilatkozat: a kollektív szerz dést köt  felek, valamint a szerz dés hatálya alá tartozó 
munkáltatók (költségvetési intézmények) 

a) hozzájárulnak, hogy a KSH, illet leg a Magyar Államkincstár a munkáltatók létszámadatait a Szociális és 
Munkaügyi Minisztériumnak átadja, valamint az így kapott adatokat, a bejelent  adatlapokon közölt infor-
mációkat és a letétbe helyezett kollektív szerz dés adatait a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a kollek-
tív szerz désekkel összefügg  elemzési, érdekegyeztetési és az államigazgatási célra – a vonatkozó adat-
védelmi rendelkezések betartásával – felhasználhassa: 

  Igen Nem

b) hozzájárulnak a kollektív szerz dés közzétételéhez: Igen Nem 

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI 
MINISZTÉRIUM 

KOLLEKTÍV SZERZ DÉS NYILVÁNTARTÁS

Érkeztetési szám: 

Érkezett:

Iktatószám:

1462-………/1/2007-SZMM

Melléklet:

ksz.

Megjegyzés: 

A kitöltésért felel s
neve:  ........................................... 
beosztása:  ........................................... 
telefon:  ........................................... 
fax:  ........................................... 
e-mail:  ........................................... 

A kollektív szerz dés 
 nyilvántartási száma: /

4. számú melléklet a 12/2007. (III. 7.) SZMM rendelethez

[4. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez]
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ADATLAP
I.

a szerz d  felek és a kollektív szerz dés adatairól 

1. A jelentést benyújtó
1.1.  költségvetési intézmény (munkáltató) 

a szerz dést köt  további költségvetési intézmények (munkáltatók) adatait a „Jegyzék”-ben kérjük szerepeltetni

 KSH törzsszáma:      PIR száma:        
a törzsszám a KSH statisztikai jelz szám els  nyolc számjegye, amely megegyezik az adószám els  nyolc számjegyével, PIR szám: a költségvetési intézmények 
törzsszáma a Pénzügyi Információs Rendszerben. 

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 szakmai/ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelyben 

 a munkáltató tag: 

1.2.  munkáltatói érdekképviselet 
a szerz dést köt  további munkáltatói érdekképviselet adatait a pótlapon, a szerz dés hatálya alá tartozó költségvetési intézmények (munkáltatók) adatait a 
„Jegyzék”-ben kérjük szerepeltetni

a.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

2.  Szakszervezet(ek) 

a.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

3.  A bejelentés tárgya: új szerz dés kötése (1), módosítása (2), megsz nése (3):

 A szerz déskötés (módosítás, megsz nés) 

 ideje:    . . hatályba lépés ideje:      .  .

4.  A szerz dés id tartama: határozatlan (1), határozott (2) idej :

 ha határozott idej  a kollektív szerz dés, annak lejárta:      .  .

5.  A szerz dés területi és/vagy személyi hatálya:

 jellemz  TEÁOR kódja:

6.  A szerz dés hatálya alá tartozó területen foglalkoztatottak 

 átlagos statisztikai állományi létszáma:      f

 ebb l: fizikai foglalkozásúak:      f

  szellemi foglalkozásúak:      f
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1.2. Munkáltatói érdekképviseletek [folytatás]

b.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

c.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

d.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

e.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

f.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 
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2.  Szakszervezetek [folytatás]

b.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

c.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

d.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

e.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

f.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 
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J E G Y Z É K  
a szerz dés hatálya alá tartozó költségvetési intézményekr l

Megjegyzések:
1: a törzsszám a KSH statisztikai jelz szám els  nyolc számjegye, amely megegyezik 

az adószám els  nyolc számjegyével.
2: a munkáltató (költségvetési intézmény) törzsszáma a Pénzügyi Információs Rend-

szerben (önállóan gazdálkodó szervezeteknél utolsó három számjegye: 0)
3: munkáltató teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezése. 

4: a megállapodás megkötését megel z  hónapban alkalmazásban állók átlagos statisz-
tikai állományi létszáma (fizikai és szellemi bontásban), egész számra kerekítve. 

5: ha a munkáltatónál m ködik szakszervezet, akkor ezt a kódmez ben X-szel kell jelöl-
ni.

6: szakmai/ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelyben a munkáltató 
tag

1. törzsszám:1    PIR szám:2 név:3

fizikai létszám:4      szellemi létszám:4 szakszervezet:5 érdekképv:6

2. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

3. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

4. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

5. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

6. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

7. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

8. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

9. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

10. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

11. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 



1436 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/27. szám

ADATLAP
II.

a kollektív szerz désben foglalt szabályok, rendelkezések 

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, KÖTELMI RENDELKEZÉSEI

1.  Rendelkezés a szerz dés felmondási idejére vonatkozóan: van (1); nincs (2):

a.  ha van, a felmondási id : 3 hónapnál hosszabb (1); 3 hónapnál rövidebb (2);

  azonos a jogszabállyal [3 hónap] (9):

2.  Rendelkezés a felmondási jogok gyakorlásának módjára: van (1); nincs (2):

3.  Rendelkezés a szerz dés módosításakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.  A szerz d  felek együttm ködésére, kapcsolatrendszerére szabályozás: van (1); nincs (2):

5.  A szakszervezeti jogokat érint  rendelkezések: 

a.  az Mt-ben foglaltakhoz képest további jogosítványok: vannak (1); nincsenek (2):

b.  a jogok gyakorlásának rendjére vonatkozó szabályok: vannak (1); nincsenek (2):

6.  A szakszervezet m ködését érint  rendelkezések: 

a.  a m ködési feltételek biztosításáról: van (1); nincs (2):

b.  a szakszervezeti tisztségvisel k munkaid -kedvezmény megváltásáról: van (1); nincs (2):

A SZERZ DÉS NORMATÍV RENDELKEZÉSEI, SZABÁLYAI

7.  El nyben részesítési szabály a közalkalmazottak meghatározott körére, azonos 

 feltételek megléte esetén a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben: van (1); nincs (2):

8.  A próbaid : 30 nap alatt (1); 31 nap-3 hónap (2); azonos a jogszabállyal [30 nap] (9):

9.  A felmentésre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a.  beosztási kategóriánként változó felmondási id : van (1); nincs (2):

b.  a munkavégzés alóli mentesítés id tartama: a teljes felmentési id vel egyenl  (1);

  egyéb szabályozás (2); nincs szabályozva (3); azonos a jogszabállyal (9):

10.  A végkielégítésre való jogosultságról – határozott id re több alkalommal, egymás után 

 kinevezett közalkalmazottak esetén – rendelkezés: van (1); nincs (2):

11.  Munkaid keret alkalmazása: van (1); nincs (2):

a.  ha van, a munkaid nek milyen id tartam átlagában kell megfelelnie a teljes munkaid nek: 

 két hónap, vagy annál rövidebb (1); kett nél több, de legfeljebb hat hónap (2);

 hat hónapnál több, de legfeljebb egy éves (3):

12.  Munkarendre vonatkozó szabályok 

a.  többm szakos munkarendben foglalkoztatottak beosztásának rendjére: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

b.  osztott munkarendben foglalkoztatottakra: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

13.  Munkaközi szünetre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

a.  ha van, a munkaközi szünet: része a munkaid nek (1); nem része a munkaid nek: (2):
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14.  Átirányítás, munkakörbe nem tartozó munka végzésének id tartama: 

 44 munkanapnál kevesebb (1); 44 munkanapnál több (2);

 nincs szabályozás (3); azonos a jogszabállyal (9):

15.  Az elrendelhet  rendkívüli munka mértéke évenként: 200 óránál kevesebb (1); 200 óránál 

 több, de legfeljebb a jogszabály által megengedett legmagasabb (2); nincs szabályozás (3):

16.  Munkakör, amelyben nem jár a rendkívüli munkaid ben végzett munkáért 

 díjazás: van (1); nincs (2):

17.  Az illetményrendszerre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

18.  Szabadságra kiadásának rendjére vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

19.  Egyéb munkaid -kedvezményekre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

20.  Egészségre ártalmas munkavégzésre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

21.  Oktatás, továbbképzés támogatására vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a.  tanulmányi szerz désre: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

22.  Megállapodás a további munkaviszony létesítésére és az ezzel kapcsolatos 

 összeférhetetlenségre: van (1); nincs (2):

23.  Jóléti célú pénzeszközök és ingatlanok meghatározása: van (1); nincs (2):

24.  A szociális, jóléti juttatások költségére vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

25.  Cafeteria rendszer (CR): van (1); nincs (2):

a.  ha van, a juttatás mértéke (Ft/f /év): 50 000 alatt (1); 50 000-100 000 között (2);

 100 000-150 000 között (3); 150 000-200 000 között (4); 200 000 felett (5):

26.  Étkezési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: természetbeni ellátás (1); étkezési utalvány adómentes határig (2);

 étkezési utalvány adómentes határ felett (3):

b.  az étkezési utalvány hideg ételre (1); meleg ételre (2):

27.  Üdülési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: pénzbeli (1); üdülési csekk (2); választható (3):

28.  Kötelez  mértéket meghaladó magán- 

 nyugdíjpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

29.  Önkéntes magán-nyugdíjpénztári 

 hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

30.  Egészségpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

31.  Helyi közlekedési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

32.  Baleset- és életbiztosítás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):
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33.  Ruházati költségtérítés: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2):

34.  Beiskolázási támogatás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2):

35.  Tandíjfizetési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

36.  Egyéb, béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályozás 

a.  lakásépítési támogatás: van (1); nincs (2):

b.  munkáltatói kölcsön: van (1); nincs (2):

37.  Munkaruha (formaruha) ellátás: természetbeni (1); pénzbeli (2); nincs szabályozás (3):

38.  A kártérítési felel sség szabályozása: 

a.  a leltárfelel sségi eljárásra: van (1); nincs (2):

b.  közvetlen kártérítésre kötelezésre: van (1); nincs (2):

39.  Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó speciális szabályozás 

a.  fiatal munkavállalókra és pályakezd kre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  n kre: van (1); nincs (2):

c.  megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatására: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

d.  egyéb munkavállalói körre: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI VITÁKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

40.  Kollektív munkaügyi vitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

41.  Munkaügyi jogvitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

42.  Rendelkezés sztrájk esetére: van (1); nincs (2):

43.  A viták rendezésére bizottság: állandó van (1); eseti jelleggel m köd  van (2); nincs (3):
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ADATLAP
III.

a kollektív szerz dés illetmény-megállapodási elemei 

A MEGÁLLAPODÁS ELEMEI

Illetménynövelés

1.  Az illetménynövelés végrehajtásának id pontja(i): mértéke %-ban

   . . ,

 ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása: ,

   . . ,

 ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása: ,

   . . ,

 ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása: ,

Illetménytáblázat 

2/a.  A fizetési osztályok és fokozatok szerinti illetmények: Ft/f /hó

Fizetési F i z e t é s i  o s z t á l y  
fokozat A B C D E F G H I J 

1.           
2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

2/b.  Az illetménytáblázat hatálybalépésének id pontja:      .  .

3/a.  A fels oktatási intézményekben oktatói és a tudományos kutatói munkakört betölt k

 illetménye: Ft/f /hó

megnevezése illetmény megnevezése illetmény megnevezése illetmény 

Egyetemi tanár 3  F iskolai tanár 3 Kutató professzor 3 

Egyetemi tanár 2   F iskolai tanár 2 Kutató professzor 2 

Egyetemi tanár 1  F iskolai tanár 1  Kutató professzor 1 

Egyetemi docens 3  F iskolai docens 3  Tudományos f m.társ 3 

Egyetemi docens 2  F iskolai docens 2 Tudományos f m.társ 2 

Egyetemi docens 1  F iskolai docens 1 Tudományos f m.társ 1 

Egyetemi adjunktus 2  F iskolai adjunktus 2 Tudományos m.társ 

Egyetemi adjunktus 1  F iskolai adjunktus 1 Tudományos sm.társ 

Egyetemi adjunktus  F iskolai adjunktus 

Egyetemi tanársegéd  F iskolai tanársegéd 

3/b.  A fels oktatási és kutatói illetménytáblázat hatálybalépésének id pontja:     .  .
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4.  További szakképesítési szorzók:  mértéke %-ban

  egy további szakképesítés esetén B-G fizetési osztályokban:  

   H-J fizetési osztályokban:  

  kett , vagy több további szakképesítés esetén B-G fizetési osztályokban:  

   H-J fizetési osztályokban:  

Illetménykiegészítés 

5.  A gazdálkodás eredményének illetménykiegészítésre fordítandó hányada (%-ban)  

Illetménypótlékok

6.  Illetménypótlékok a pótlékalap %-ában  

  címpótlék: munkatársi:  

   tanácsosi:  

   f munkatársi:  

   f tanácsosi:  

  egészségkárosító kockázatok, illetve egyéni  

  véd eszköz használata miatti pótlék:  

  idegennyelv-tudási pótlék középfokú nyelvvizsga esetén:  

   fels fokú nyelvvizsga esetén:  

7.  Fizetési fokozatban való várakozási id  csökkentésének  

 kötelez  eseteire vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

8.  Az ágazati illetménypótlékok mértékének szabályozása: van (1); nincs (2):

9.  Az ügyeleti díj mértékének szabályozása egészségügyi intézményekben:  

 van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

10.  Rendelkezés a közalkalmazotti kereset-kiegészítés feltételeinek szabályozására: 

 van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN RÖGZÍTETT TOVÁBBI KERESETELEMEK ÉS JUTTATÁSOK

11.  A megállapodás további keresetelemekre 

a.  m szakpótlékokra: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

b.  rendkívüli munkavégzés díjazására: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

c.  átirányítás díjazására: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

d.  készenlét díjazására: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

12.  Jutalmazási szabályzat: van (1); nincs (2):

                                        

                                        



2007/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1441

K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó  
több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív szerz dés bejelentésére szolgáló adatlaphoz 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. FOGALMAK AZ EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS ÉRDEKÉBEN

Költségvetési intézménynél kötött kollektív szerz dés: költségvetési intézménynél kötött minden olyan 
megállapodás, amelyet a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 30. §-ban és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 8-13. §-ban foglaltak figyelembevéte-
lével kötött meg a munkáltató és a szakszervezet(ek). [Tipikusan ilyennek tekintend  a bérezéssel kap-
csolatos minden megállapodás. Ugyanakkor nem min sül kollektív szerz désnek – és nem tárgya az 
adatszolgáltatásnak – az egyoldalú munkáltatói döntésen alapuló intézkedés, vagy a munkavállalóval 
való egyéni megállapodás, valamint a Kjt. 17. §-a alapján megalkotott közalkalmazotti szabályzat.] 

Több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív szerz dés: egyrészr l munkáltatói érdek-
képviseleti szervezet vagy több költségvetési intézmény (munkáltató), másrészr l szakszervezet vagy 
több szakszervezet által kötött kollektív szerz dés, beleértve az Ágazati Párbeszéd Bizottságban kötött 
szerz dést is. 

Új kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, amelyet a szerz d  felek els  ízben, vagy a korábbi 
kollektív szerz dés lejárta után kötnek. 

A kollektív szerz dés módosítása: a kollektív szerz dés hatálybalépését követ en minden további megál-
lapodás, módosítás, függetlenül attól, hogy az az eredeti szabályok megváltoztatására vagy új szabá-
lyok bevonására irányul, akkor is, ha a megállapodás kizárólag csak a kollektív szerz dés személyi ha-
tályát változtatja meg, vagy id beli hatályát hosszabbítja meg. 

A kollektív szerz dés megsz nése: megsz nik (hatályát veszti) a kollektív szerz dés, ha a határozott 
idej  szerz dés lejár; ha a szerz dést valamely szerz dést köt  fél felmondja a felmondási határid  le-
jártával; ha bármelyik szerz dést köt  fél jogutód nélkül sz nik meg (amennyiben a szerz dést több 
munkáltató, vagy munkáltatói érdekképviselet, illetve szakszervezet kötötte, a kollektív szerz dés csak a 
valamennyi munkáltató illetve szakszervezet jogutód nélküli megsz nésével veszti hatályát). Ha a kol-
lektív szerz dést több szakszervezet vagy több munkáltató, illetve munkáltatói érdekképviselet együtte-
sen kötötte, a felmondás jogát – eltér  megállapodás hiányában – bármelyik fél gyakorolhatja. Ha szer-
z dést több szakszervezet kötötte, a felmondás jogának gyakorlásában a szakszervezetek megállapod-
nak. A több munkáltató, illetve a több munkáltatói érdekképviselet által együttesen kötött kollektív szer-
z dés felmondása esetén a szerz dés csak azon munkáltató munkavállalóira nézve veszti hatályát, 
amely a felmondás jogát gyakorolta. 

Jogutódlás: ha a munkáltató, illetve a szakszervezet jogutóddal sz nik meg, a kollektív szerz dés érvény-
ben marad. A munkáltató személyében bekövetkez  jogutódlás esetében a jogutódlás id pontjában a 
jogel d munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételeket – a 
munkarend kivételével – a jogutódlással érintett munkavállalók tekintetében a kollektív szerz désnek a 
jogel d munkáltatónál történ  felmondásáig vagy a kollektív szerz dés hatályának lejártáig, illetve a 
jogutód munkáltatónál másik kollektív szerz dés megkötéséig, ezek hiányában legalább a jogutódlás 
id pontját követ  egy évig a jogutód munkáltatónak fenn kell tartania. Amennyiben a jogutód munkálta-
tóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételek a jogel d munkáltatóra ki-
terjed  hatályú kollektív szerz dés szerinti munkafeltételeknél a munkavállaló számára kedvez bbek, a 
jogutód munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben foglaltakat kell alkalmazni. 

Az adatlapban nem definiált fogalmakat az Mt., illetve a KSH hatályos munkaügyi statisztikai el írásai 
szerinti tartalommal kell értelmezni. 

2. AZ ADATKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Minden, hatályba lép  új kollektív szerz désr l és annak minden kés bbi módosításáról, valamint 
megsz nésér l bejelent  adatlapot kell kitölteni, és beküldeni a nyilvántartó szervezetnek (ha a beje-
lentés tárgya a kollektív szerz dés megsz nése, akkor csak a fed lapot és az I. adatlapot kell kitölteni és 
beküldeni).

Ha a költségvetési intézmény részese több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív 
szerz désnek (azaz a munkáltató a több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív szerz dés 
egyik aláírója), akkor az adatlapot a következ k szerint kell kitölteni: 

ha a költségvetési intézménynél kizárólag és változatlan tartalommal csak a kötelez  érvény , több költ-
ségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív szerz dést alkalmazzák, akkor az intézménynek ezen 
adatlapot nem kell kitölteni;

ha a költségvetési intézménynél a jóléti elv alapján helyi kollektív szerz dést is kötnek, akkor az adatla-
pon csak a helyben kötött kollektív szerz dés rendelkezéseire vonatkozó válaszokat kell tartalmaznia. 

A közalkalmazotti jogviszony szabályozására vonatkozó kérdéseknél, amennyiben különböz  köz-
alkalmazotti csoportokra eltér  rendelkezés vonatkozik, akkor a munkáltatónál tipikusnak tekinthet , legna-
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gyobb létszámú közalkalmazotti csoportra vonatkozó válaszokat kérjük megadni. 

Kérjük, hogy lehet leg a munkáltató adószámmal ellátott bélyegz jét szíveskedjenek használni, és a borí-
tékra szíveskedjenek ráírni: „Kollektív szerz dés bejelentése”.

Amennyiben korábbi bejelentés visszaigazolásából ismert a nyilvántartási szám, annak csak az els  öt 
karakterét kell beírni. 

A hozzájárulási nyilatkozatot kérjük minden esetben a vonatkozó válasz aláhúzásával (bekarikázásával) 
megadni. 

Az adatközlés a szerz d  felek, a munkáltató, illetve a szakszervezet kötelessége. 

Az adatlap letölthet  a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról: 
(http://www.szmm.gov.hu  Kollektív szerz dések  Nyilvántartási rendszer).

Az egyes sorokhoz tartozó kódmez be a kódszámokat az alábbiak szerint kell beírni. 

I. A SZERZ D  FELEK ÉS A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ADATAI

1.1. sor.  törzsszám: a jelentést benyújtó költségvetési intézmény (munkáltató) KSH statisztikai jelz szá-
mának els  nyolc számjegye (megegyezik az adószám els  8 számjegyével). A jelentést be-
nyújtó munkáltató teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését, címét kér-
jük olvasható módon közölni (a KSH törzsszámot és/vagy a PIR számot is kérjük feltüntetni).

PIR szám: a költségvetési intézmények törzsszáma a Pénzügyi Információs Rendszerben (önálló-
an gazdálkodó szervezeteknél utolsó 3 számjegye: 0)

Kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy a gazdálkodó szervezet melyik munkáltatói 
érdekképviseleti szervezethez tartozik. (A köztestületi kamarák nem tekintend k munkáltatói ér-
dekképviseletnek.) 

1.2. sor.  A jelentést benyújtó munkáltatói érdekképviseleti szervezet teljes, a kollektív szerz dés megköté-
sekor érvényes megnevezését, címét telefon- és fax-számát kérjük olvasható módon közölni. 

Ez esetben kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy melyik országos munkáltatói ér-
dekképviseleti szövetséghez tartozik. 

2. sor.  A szakszervezet teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük olvas-
ható módon közölni, pontos címmel, telefon és fax-számmal, e-mail címmel együtt (ha a szakszer-
vezetek száma több, mint a rendelkezésre álló rovatok száma, kérjük a szakszervezetek jegyzékét 
külön lapon folytatni)

A bírósági nyilvántartási számot, valamint nyilvántartásba vételr l rendelkez  joger s bírósági ha-
tározat számát és keltét csak abban az esetben kell megadni, ha a szerz dést aláíró munkahelyi 
szakszervezet a bíróságon önállóan van bejegyezve. 

A bíróságon önállóan nyilvántartásba nem vett, de költségvetéssel és pénzintézeti számlával ren-
delkez  munkahelyi szakszervezetek (alapszervezetek) rendelkeznek adószámmal. 

Amennyiben ágazati szakszervezet a szerz dés aláírója, kérjük – pontos megnevezéssel – közöl-
ni azt is, hogy a szakszervezet melyik országos szakszervezeti szövetséghez tartozik. Ha a szer-
z désköt  fél munkahelyi szakszervezet (alapszervezet), kérjük megadni azt is, hogy közvetlenül 
melyik magasabb szint  (szakmai, ágazati, országos) szakszervezethez, vagy szakszervezeti 
szövetséghez tartozik (melyik szervezetnek tagja). 

3. sor:  1: új kollektív szerz dés (hatályba lépésének id pontját is kérjük beírni),

2: módosítás (a módosítás hatályba lépésének id pontját is kérjük beírni),

3: ha a kollektív szerz dés hatálya lejárt, felmondták, vagy hatálya megsz nt (ebben az esetben a 
hatályba lépés napjaként a lejárat – megsz nés – napját kérjük feltüntetni).

5. sor:  Ebbe a sorba a kollektív szerz dés hatálya alá tartozó intézmények (munkáltatók) legjellemz bb 
közös vonásának megnevezését kérjük olvashatóan beírni (pl: oktatás, egészségügyi ellátás, X 
város és agglomerációjának intézményei, stb.).

A TEÁOR kód ennek megfelel en a legjellemz bb tevékenység száma. 

6. sor:  A „Jegyzék”-ben felsorolt költségvetési intézményeknél a megállapodás megkötését (módosí-
tását) megel z  hónapban alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszámát (szellemi 
és fizikai bontásban) kérjük beírni az érvényes KSH el írásoknak megfelel en.

Jegyzék: Ezen kell felsorolni mindazon költségvetési intézményeket, amelyek a több munkáltatóra kiterjed
hatályú megállapodás részesei. 

Törzsszám: A költségvetési intézmény azonosítója, a KSH által kiadott statisztikai számjel (1-
8 pozíciója megegyezik az adószám els  8 pozíciójával).
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PIR szám: a költségvetési intézmények törzsszáma a Pénzügyi Információs Rendszerben 
(önállóan gazdálkodó szervezeteknél utolsó 3 számjegye: 0).

A költségvetési intézmény megnevezése. 

A költségvetési intézmény létszáma: a megállapodás megkötését megel z  hónapban al-
kalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma (szellemi és fizikai bontásban). 

II. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN FOGLALT SZABÁLYOK, RENDELKEZÉSEK

Minden bejelentéskor ki kell tölteni a kérdés mellett található kódmez k oszlopának minden elemét. 

Ha a kérdésre adható válaszok között szerepel az „azonos a jogszabállyal” lehet sége is, azon a Mt., a Kjt. 
illet leg a végrehajtási rendeletben meghatározott el írást kell érteni. 

1. sor:  1: ha a kollektív szerz dés felmondásának határidejére vonatkozóan el írást tartalmaz (ebben az 
esetben az 1/a. sort is ki kell tölteni),

2: nincs szabályozás.

1/a. sor: 1: ha a felmondási id  3 hónapnál hosszabb, 

2: ha a felmondási id  3 hónapnál rövidebb, 

9: ha a felmondási id  azonos a jogszabály el írásával. 

2. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a Mt. 39. § (3) bekezdésében foglaltakhoz képest eltér
megállapodást (mely munkáltatói, illetve munkavállalói szervezet milyen feltételekkel és módon 
gyakorolhatja a felmondás jogát),

2: nincs el írás. 

3. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a módosítási eljárására vonatkozóan el írást (pl.: határozott 
id re kötött kollektív szerz dés lejártát megel z en x hónappal kezdeményezni kell a munkáltató-
nak a módosításra irányuló tárgyalásokat stb.),

2: ha nincs a módosítási eljárására vonatkozó el írás. 

4. sor:  1: ha szerepel szabályozás a szerz d  felek kapcsolatrendszerére (egyeztet  bizottság, felel s
személyek kijelölése a tárgyalásokra stb.),

2: ha nincs a szerz d  felek kapcsolatrendszerére vonatkozó szabályozás. 

5/a. sor:  1: ha vannak a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban az Mt-ben foglaltakhoz képest további 
jogosítványok (egyetértési, véleményezési, tájékozódáshoz való jog),

2: ha nincs a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban szabályozás.  

5/b. sor:  1: ha vannak a jogok gyakorlásának módját (pl. határid k, eljáró személyek megnevezése) szabá-
lyozó rendelkezések, 

2: nincsenek. 

6/a. sor:  1: ha a szakszervezetek m ködési feltételének biztosításáról rendelkezik a kollektív szerz dés
(iroda, felszerelés, a törvényit l eltér  munkaid -kedvezmény stb.),

2: ha nincs a szakszervezetek m ködési feltételére vonatkozó szabályozás.  

6/b. sor:  1: ha az Mt. 25. § (5) bek. alapján a felek megállapodást kötöttek a szakszervezeti tisztségvisel k
munkaid -kedvezményének pénzbeni megváltásáról, 

2: nincs ilyen megállapodás. 

7. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az egyenl  bánásmódról és az esélyegyenl ség biztosításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény 23. §-a szerint tartalmaz el nyben részesítési kötelezettséget a közal-
kalmazottak meghatározott körére (pl. a hosszabb ideje közalkalmazotti jogviszonyban állók csa-
ládtagjainak felvételére, tanulmányi szerz dés kötésére stb.) azonos feltételek megléte esetén, 

2: nincs szabályozás. 

9. sor:  1: ha van a közalkalmazotti jogviszony felmentési korlátozására vonatkozóan a kollektív szerz -
désben valamilyen szabály (ez esetben a 9/a-b. sorok adatmez it is kérjük kitölteni.),

2: ha nincs semmilyen szabályozás (ez utóbbi esetben a 9/a-b. sorok adatmez i üresen marad-
nak),

9/a. sor: 1: ha a felmentési id  szabályozása beosztási kategóriánként történik (pl. vezet  beosz-
tásúak, szellemi foglalkozásúak stb.),

2: ha nincs szabályozás. 
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11/a. sor: 1: ha a kollektív szerz dés legfeljebb 2 havi, vagy annál kevesebb munkaid keret alkalmazását 
írja el ,

2: ha a kollektív szerz dés a Kjt. vagy az Mt. alapján a legfeljebb 6 havi (illetve 26 heti) munkaid -
keret alkalmazását írja el ,

3: ha a kollektív szerz dés az Mt-ben megjelölt esetekben legfeljebb egy éves (illetve 52 heti) 
munkaid keret alkalmazását írja el .

15. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az elrendelhet  rendkívüli munkavégzés id tartamának fels  határa-
ként a Kjt. 55/A. §-ban meghatározott évi 200 óránál kevesebb, 

2. ha a kollektív szerz dés az elrendelhet  rendkívüli munkavégzés id tartamának fels  határa-
ként 200 óránál több, de legfeljebb a Kjt. 55/A. §-ban meghatározott legfeljebb évi 280 órát, illetve 
az egészségügyi intézményekben az 1997. évi CLIV. törvény alapján a Kjt. 59. § (5) bekezdésben 
meghatározott legfeljebb évi 400 órát tartalmazza, 

3: nincs szabályozás. 

17. sor:  1: ha a kollektív szerz dés illetményrendszerre (illetmény, illetménykiegészítés, illetménypótlék) 
vonatkozó el írásokat tartalmaz, a Kjt. 66-75. §-aiban, és/vagy az ágazati végrehajtási rendele-
tekben foglalt illetményszabályokon túlmen en (ebben az esetben a III. adatlapot, illetve annak 
megfelel  részét – az arra vonatkozó el írások szerint – ki kell tölteni),

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a III. adatlapot üresen kell megküldeni). 

18. sor:  1: van (az esedékesség évét követ en legkés bb december 31-ig),

2: nincs konkrét rendelkezés. 

21. sor:  1: ha a képzés intézményi szint  költségeire vonatkozóan, vagy az egyéni képzés – tanulmányi 
szerz désen kívüli – támogatására született szabályozás,

2: nincs szabályozás.

23. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Kjt. 16. § (1) bek. alapján tartalmaz meghatározást a jóléti célú pénz-
eszközökre és/vagy ingatlanokra,

2: nincs szabályozás.

25. sor:  Cafeteria-rendszer: a jóléti juttatások (pl. étkezési támogatás, egészségpénztár, üdülési támoga-
tás, utazási támogatás, képzési támogatás, stb) szabadon választható rendszere, melyben a 
munkavállalók a munkáltató (gazdálkodó szervezet) által a kollektív szerz désben rögzített jutta-
tások közül egy meghatározott összegig saját igényeiknek megfelel en választhatnak. 

1: ha Cafeteria rendszert alkalmaznak. 

2: nincs. 

26-35. sor: a Cafeteria rendszerben, illetve azon kívül biztosított jóléti juttatások: 

1: a jóléti juttatás Cafeteria rendszeren (CR-en) belül van biztosítva,

2: a jóléti juttatás Cafeteria rendszeren (CR-en) kívül van biztosítva.

III. KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ILLETMÉNYRENDSZERRE VONATKOZÓ RÉSZE

A III. rész az adatlap elválaszthatatlan fejezete, tehát a kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez az 
adatlap többi részével együtt minden esetben be kell küldeni. Kitölteni azonban csak akkor kell, ha az adat-
lap II. része 17. sor kódmez jébe 1-es került, tehát a kollektív szerz dés tartalmaz az illetményrendszerre
vonatkozó szabályokat. Ebben az esetben is üresen kell hagyni az adatlap III. rész 1-6. pontjai közül azokat, 
amelyekre vonatkozóan a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást, vagy a szabályozás a jogsza-
bályban szerepl  mértékeket ismétli meg. A 7-12 pontokhoz tartozó kódmez ket mindig ki kell tölteni. Ebb l
következik, hogy amennyiben a kollektív szerz désben az illetményrendszerrel kapcsolatban kizárólag olyan 
területeken történt szabályozás, amelyek az adatlap III. részében nem szerepelnek (pl. csak az illetménypót-
lékra jogosító munkaköröket tartalmazza a kollektív szerz dés), az adatlap III. részében kizárólag a 7-12. 
sorok kódmez jébe kerülhet – mégpedig nemlegességet jelz  „2”-es - adat. 
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1. sor:  Az illetménynövelés végrehajtásának kollektív szerz désben rögzített id pontját, továbbá az illet-
ménynövelés ezen id pontban megvalósuló, az alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi 
létszámára vetített, intézményi szinten számított – egész számra kerekített – %-os mértékét kérjük 
beírni. Illetményen a Kjt. 66. §-ában megállapított javadalmazást kell érteni. Nem számít a kollektív 
szerz dés szerinti illetményemelésnek, ha arra kizárólag a Kjt. illetménytáblázata szerinti bértéte-
lekre való kötelez  ráállás miatt, vagy a munkáltató egyoldalú döntése alapján került sor. E sorba 
tehát akkor kerülhet adat: 

a.) ha a Kjt. illetmény táblázatai (a Kjt. 1. és 2. sz. melléklete) változásának id pontjában az in-
tézménynél a kollektív szerz dés alapján magasabb mérték  illetményemelésre kerül sor, 
mint amit a Kjt. kötelez en el ír. Ebben az esetben külön soron jelezni kell, hogy a teljes il-
letménynövelésb l mennyi származik a Kjt. illetménytáblázatainak változásából, vagy 

b.) ha az intézménynél a kollektív szerz dés szerint a Kjt. 1. és 2. sz. melléklete szerinti illet-
ménytáblázat változásától eltér  id pontban (és attól függetlenül) kerül sor az illetmények nö-
velésére. Ekkor a Kjt. illetménynövelésének hatásaként 0-t kell bejelölni. 

Ha az adott évben a Kjt. illetménytáblázat szerinti illetménytételek nem változnak, az a.) pontban 
foglaltakat értelemszer en nem kell alkalmazni. 

Visszamen leges hatályú illetménynövelésnél a visszamen leges hatály dátumát kell feltüntetni. 
Ha az illetménynövelés a megállapodás szerint több ütemben valósul meg, akkor valamennyi id -
pontra vonatkozó adatot kérjük feltüntetni úgy, hogy a további emelések százalékos mértékét is az 
els  emelés vetítési alapjára számítva kérjük megadni. Amennyiben az illetménynövelés Ft ösz-
szegben került meghatározásra, azt kérjük %-os mértekre átszámítani. 

2/a. sor:  E sor szerinti táblázatba (vagy annak egyes celláiba) akkor kerülhet adat, ha az intézménynél a 
Kjt. 1. sz. mellékletében szerepl  hatályos összegeknél magasabb mértékben állapították meg a 
kollektív szerz désben az illetményeket. Amennyiben a megállapodás során szorzószámokat al-
kalmaztak, kérjük forintösszegre átszámítva megadni az illetményeket. 

2/b. sor: A 2/a. sor szerinti illetménytáblázatra vonatkozó megállapodás hatályba lépésének dátumát kérjük 
feltüntetni.

3/a. sor:  Ebben a táblázatban a fels oktatási intézményekben oktatói, illetve a tudományos kutatói munka-
kört betölt  közalkalmazottak illetményét abban az esetben kell szerepeltetni, ha a kollektív szer-
z désben a Kjt. 2. számú melléklete figyelembe vételével meghatározott garantált illetménynél 
magasabb mértékr l állapodtak meg.

3/b. sor:  A 3/a. sor szerinti illetménytáblázatra vonatkozó megállapodás hatályba lépésének dátumát kérjük 
feltüntetni.

4. sor:  A megfelel  adatmez be a Kjt. 66. § (2) és (3) bekezdésében szerepl nél magasabb mérték  (pl. 
5% helyett 6%) – a kollektív szerz désben megállapított – további szakképesítési szorzókat kell 
a Kjt. 1. sz. melléklete, vagy – annak kitöltése esetén – a III. sz. adatlap 2/a. során szerepl  illet-
ménytáblázat bértételei százalékában – egész számra kerekítve – megadni. 

5. sor:  Amennyiben az intézménynél a kollektív szerz désben sor került az illetménykiegészítés Kjt. 
szerinti szabályozására, e sorban kérjük a Kjt. 67. § (2) bekezdésében említett megoszlási vi-
szonyszámot %-ban kifejezve, egész számra kerekítve beírni. 

6. sor:  A megfelel  adatmez be a Kjt. 71., 72, és 74. §-ban szerepl  mértékeket meghaladó, a kollektív 
szerz désben megállapított illetmény pótlékokat a Kjt. 69. §-a szerinti pótlékalap százalékában – 
egész számra kerekítve – kell megadni. 
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7. sor:  1: ha van a fizetési fokozatban várakozási id  csökkentésének kötelez  eseteire vonatkozó 
megállapodás, 

2: nincs. 

8. sor:  1. ha a Kjt. 75. § (1) bekezdése alapján az ágazati végrehajtási rendeletekben szabályozott 
illetménypótlék(ok)nál magasabb mértékeket állapítottak meg, 

2: magasabb mérték  pótlékot nem állapítottak meg. 

9. sor:  1: ha a jogszabályban [233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §. (6) bekezdése] szerepl nél ma-
gasabb mértéket határoznak meg, 

2: ha nem tartalmaz szabályozást,

9: ha a jogszabállyal azonos szabályozást tartalmaz.

10. sor:  1: ha a jogszabályban szerepl nél magasabb mértéket határoznak meg,

2: ha nem tartalmaz szabályozást,

9: ha a jogszabállyal azonos szabályozást tartalmaz. 

11. a-d.:  1: ha a jogszabályban szerepl nél magasabb mértéket határoznak meg,

2: ha nem tartalmaz szabályozást,

9: ha a jogszabállyal azonos szabályozást tartalmaz. 

12. sor:  1: ha a jutalmazásokra tartalmaz szabályozást, 

2: ha a jutalmazásokra nem tartalmaz szabályozást.

AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELVILÁGOSÍTÁST ADNAK:

I.-II. Általános adatok, illetve tartalmi rész:  

Madár Gyula 
telefon: (1) 472-8265, fax: (1) 472-8269 
e-mail: madar.gyula@szmm.gov.hu 

Illés Máté 
telefon: (1) 472-8266, fax: (1) 472-8269 
e-mail: illes.mate@szmm.gov.hu 

III. AZ ILLETMÉNYRENDSZERRE VONATKOZÓ RÉSZ:

ri János 
telefon: (1) 472-8275, fax: (1) 472-8279 
e-mail: ori.janos@szmm.gov.hu”] 
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SSzzoocciiáálliiss ééss MMuunnkkaaüüggyyii MMiinniisszzttéérriiuumm

BEJELENT  ADATLAP 

közigazgatási szervnél 
2007. évben megkötött, módosított vagy megsz nt
kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez és 

a kapcsolódó adatszolgáltatáshoz 

A kollektív szerz dés nyilvántartásba vétele, a kapcsolódó adatszolgáltatás a Munka Törvénykönyvér l
szóló 1992. évi XXII. törvény 41/A. §-a alapján történik. 

Adatszolgáltatók: azok a közigazgatási szervek, amelyek 2007. évben 
kollektív szerz dést (beleértve annak módosítását, vagy megsz nését is) kötöttek. 

Az adatszolgáltatás kötelez ! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! 
Az adatgy jtés a 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az Országos Statisztikai Adatgy jtési Program

Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete alatt szerepel. 

KSH nyilvántartási szám: 1953
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes 

adatszolgáltatás büntet , illet leg szabálysértési eljárást von maga után! 

Az adatlapot egy példányban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
címére: 1243 Budapest, Pf. 580  

kell megküldeni a kollektív szerz dés aláírását követ  harminc napon belül. 

............................................................ ............................................................ 
szakszervezet(ek) képviseletében munkáltató képviseletében 

PH PH 

Hozzájárulási nyilatkozat

A kollektív szerz dést köt  felek hozzájárulnak, hogy a Magyar Államkincstártól és a KSH-tól kapott adato-
kat, a bejelent  adatlapokon közölt információkat, valamint a letétbe helyezett kollektív szerz dés adatait a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium a kollektív szerz désekkel összefügg  elemzésekhez, az érdek-
egyeztetéshez és az államigazgatás részére felhasználhassa. 

Igen Nem 

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI 
MINISZTÉRIUM 

KOLLEKTÍV SZERZ DÉS NYILVÁNTARTÁS

Érkeztetési szám: 

Érkezett:

Iktatószám:

1462-………/1/2007-SZMM

Melléklet:

ksz.

Megjegyzés: 

A kitöltésért felel s
neve:  ........................................... 
beosztása:  ........................................... 
telefon:  ........................................... 
fax:  ........................................... 
e-mail:  ........................................... 

A kollektív szerz dés 
 nyilvántartási száma: /

5. számú melléklet a 12/2007. (III. 7.) SZMM rendelethez

[5. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez]
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ADATLAP
I.

a szerz d  felek és a kollektív szerz dés adatairól 

1.  A közigazgatási szerv 

 KSH törzsszáma:      PIR száma:        
a törzsszám a KSH statisztikai jelz szám els  nyolc számjegye, amely megegyezik az adószám els  nyolc számjegyével, PIR szám: a közigazgatási szerv törzs-
száma a Pénzügyi Információs Rendszerben.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

2.  Szakszervezet(ek) 

a.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

b.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

3.  A bejelentés tárgya: új szerz dés kötése (1), módosítása (2), megsz nése (3):

 A szerz déskötés (módosítás, megsz nés) 

 ideje:    . . hatályba lépés ideje:      .  .

4.  A szerz dés id tartama: határozatlan (1), határozott (2) idej :

 ha határozott idej  a kollektív szerz dés, annak lejárta:      .  .

5.  A munkaviszonyban állók átlagos statisztikai állományi létszáma:      f

6.  A tárgyévet megel z  év december 31-ei állapot szerint munkaviszonyban állók száma  

férfi:      f

n :     f
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ADATLAP
II.

a kollektív szerz désben foglalt szabályok, rendelkezések 

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, KÖTELMI RENDELKEZÉSEI

1.  Rendelkezés a szerz dés törvényt l eltér  felmondási idejére vonatkozóan: van (1); nincs (2):

a.  ha van, a felmondási id : 3 hónapnál hosszabb (1); 3 hónapnál rövidebb (2);

  azonos az Mt-vel [3 hónap] (9):

2.  Rendelkezés a szerz dés módosításakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3.  A szerz d  felek együttm ködésére, kapcsolatrendszerére szabályozás: van (1); nincs (2):

4.  A szakszervezeti jogokat érint  rendelkezések: 

a.  az Mt-ben foglaltakhoz képest további jogosítványok: vannak (1); nincsenek (2):

b.  a jogok gyakorlásának rendjére vonatkozó szabályok: vannak (1); nincsenek (2):

5.  A szakszervezet m ködését érint  rendelkezések: 

a.  a m ködési feltételek biztosításáról: van (1); nincs (2):

b.  a szakszervezeti tisztségvisel k munkaid -kedvezmény megváltásáról: van (1); nincs (2):

A SZERZ DÉS NORMATÍV RENDELKEZÉSEI, SZABÁLYAI

6.  El nyben részesítési szabály a munkavállalók meghatározott körére, 

 azonos feltételek megléte esetén a munkaviszonnyal összefüggésben: van (1); nincs (2):

7.  Határozott idej  munkaszerz dések megkötésére vonatkozó rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  a szerz dés id tartamának hosszára: van (1); nincs (2):

b.  az összes munkaszerz déshez viszonyított arányára: van (1); nincs (2):

8.  A próbaid : 30 nap alatt (1); nincs szabályozás (2); azonos az Mt-vel [30 nap] (9):

9.  A munkáltatói rendes felmondásra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a.  tételes felmondási korlátozás: van (1); nincs (2):

b.  beosztási kategóriánként változó felmondási id : van (1); nincs (2):

c.  a munkavégzés alóli mentesítés id tartama: a teljes felmondási id vel egyenl  (1);

  egyéb szabályozás (2); nincs szabályozva (3); azonos az Mt-vel (9):

10.  A végkielégítés: nagyobb mérték , mint amit az Mt. el ír (1);

  nincs szabályozás (2); azonos az Mt-vel; (9):

11.  A rendkívüli felmondásra okot adó körülményekre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a.  ha van, az vonatkozik csak a munkavállalóra (1); csak a munkáltatóra (2); mindkett re (3):

b.  a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására vonatkozó 

 szabályozás: van (1); nincs (2) ; azonos az Mt-vel (9):

12.  A csoportos létszámcsökkentés szabályozása: van (1); nincs (2) ; azonos az Mt-vel (9):

13.  A foglalkoztatottság szintjére vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

a.  ha van, a foglalkoztatás szintjére irányuló megállapodás jellege:

  a létszámcsökkentés nagysága (1); a foglalkoztatás szinten tartása (2);

  a foglalkoztatás b vítése (3); egyéb megállapodás (4):

 ha a 13/a. sor 1, a létszámcsökkentés %-ban kifejezett mértéke:   ,

14.  Munkaid keret alkalmazása: van (1); nincs (2):

a.  több munkaid keretet állapít meg munkakör kategóriánként: van (1); nincs (2):

b.  ha igen, a munkavállalók legnagyobb csoportjára alkalmazott munkaid keret: 

 4 hónapnál kevesebb (1); 4 hónapnál több, de legfeljebb 6 hónap (2); éves (3):

c.  az alkalmazott munkaid kerettel érintett munkavállalói létszám (f ):  
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15.  Munkarendre vonatkozó szabályok 

a.  többm szakos munkarendben foglalkoztatottak beosztásának rendjére: van (1); nincs (2):

b.  osztott munkarendben foglalkoztatottakra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

c.  folyamatos munkarendben foglalkoztatottakra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

16.  Pihen napokra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

a.  ha van, a pihen nap kiadása: összevontan legfeljebb havonta (1); nincs szabályozás (2):

b.  ha van, a pihen nap kiadása: összevontan legfeljebb 6 havonta (1); nincs szabályozás (2):

17.  Munkaközi szünetre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

a.  ha van, a munkaközi szünet: része a munkaid nek (1); nem része a munkaid nek: (2):

18.  Napi pihen id re vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

19.  Átirányításra, kiküldetésre és más munkáltatónál történ  munkavégzésre (kirendelésre) 

 együttesen határozza meg az id tartamot: igen (1); nem (2):

a.  ha a 19. sor igen az együttes id tartama évi 110 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

b.  ha a 19. sor nem az átirányítás id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

  a kiküldetés id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

  a kirendelés id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

20.  A rendkívüli munka elrendelésének formájára vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

21.  Az elrendelhet  rendkívüli munka legmagasabb éves mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 21. sor igen, a legmagasabb éves mérték: 

 200 óránál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); azonos az Mt-vel (9):

22.  Készenléti jelleg  munkakörök meghatározása: van (1); nincs (2):

23.  Az elrendelhet  készenlét legmagasabb havi mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 23. sor igen, a mérték 168 óránál: kevesebb (1); több (2); azonos az Mt-vel (9):

24.  Az elrendelhet  ügyelet legmagasabb éves mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 24. sor igen, a mérték: 

  200 óránál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); azonos az Mt-vel (9):

25.  A munka díjazására vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

26.  Rendelkezés a munkabér kifizetésének 

a.  módjára: van (1); nincs (2):

b.  esedékességére: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

27.  Szabadságra vonatkozó szabályok: 

a.  kiadásának rendjére: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  pótszabadságra: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

c.  rendelkezés a munkavállaló által szabadon igénybe vehet

 mértékr l: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

28.  Egyéb munkaid -kedvezményekre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

29.  Egészségre ártalmas munkavégzésre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

30.  Oktatás, továbbképzés támogatására vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a.  tanulmányi szerz désre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  munkaid -kedvezményre nem iskolai rendszer  képzés esetén: van (1); nincs (2):
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31.  Jóléti célú pénzeszközök és ingatlanok meghatározása: van (1); nincs (2):

32.  A szociális, jóléti juttatások költségére vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

33.  Cafeteria rendszer (CR): van (1); nincs (2):

a.  ha van, a juttatás mértéke (Ft/f /év): 50 000 alatt (1); 50 000-100 000 között (2);

 100 000-150 000 között (3); 150 000-200 000 között (4); 200 000 felett (5):

34.  Étkezési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: természetbeni ellátás (1); étkezési utalvány adómentes határig (2);

 étkezési utalvány adómentes határ felett (3):

b.  az étkezési utalvány hideg ételre (1); meleg ételre (2):

35.  Üdülési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: pénzbeli (1); üdülési csekk (2); választható (3):

36.  Kötelez  mértéket meghaladó magán- 

 nyugdíjpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

37.  Önkéntes magán-nyugdíjpénztári 

 hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

38.  Egészségpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

39.  Helyi közlekedési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

40.  Baleset- és életbiztosítás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

41.  Ruházati költségtérítés: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2):

42.  Beiskolázási támogatás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2):

43.  Tandíjfizetési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

44.  Egyéb, béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályozás 

a.  lakásépítési támogatás: van (1); nincs (2):

b.  munkáltatói kölcsön: van (1); nincs (2):

45.  Munkaruha (formaruha) ellátás: természetbeni (1); pénzbeli (2); nincs szabályozás (3):

46.  A kártérítési felel sség szabályozása: 

a.  a munkavállaló gondatlan károkozása esetén a kártérítés 

 fels  határának felemelésére: van (1); nincs (2):

b.  a leltárfelel sség megállapítására irányuló eljárás részletes szabályaira: van (1); nincs (2):

c.  közvetlen kártérítésre kötelezésre: van (1); nincs (2):

47.  Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó speciális szabályozás 

a.  fiatal munkavállalókra és pályakezd kre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  n kre: van (1); nincs (2):

c.  megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatására: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

d.  egyéb munkavállalói körre: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI VITÁKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

47.  Kollektív munkaügyi vitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

48.  Munkaügyi jogvitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

49.  Rendelkezés sztrájk esetére: van (1); nincs (2):

50.  A viták rendezésére bizottság: Állandó van (1); eseti jelleggel m köd  van (2); nincs (3):
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ADATLAP
III.

a kollektív szerz dés bér-megállapodási elemei 

1.  Az el z  évi bruttó átlagkereset (Ft/f /hó)      

2.  Az el z  év december 31-én érvényes minimálbér (Ft/hó)      

A BÉRMEGÁLLAPODÁS ELEMEI

Átlagkereset-növelés 

3.  Az átlagkereset-növelés melyik évre vonatkozik: 

 Az átlagkereset-növelés mértéke (%)  ,

Alapbérnövelés 

4.  Az alapbérnövelés végrehajtásának id pontja(i): mértéke %-ban

   . . ,

   . . ,

Minimálbér 

5.  A megállapodás szerinti minimálbér hatálybalépésének id pontja(i): mértéke: Ft/f /hó

   . .    

   . .    

  vagy: az országos minimálbérre megállapított szorzószám (%):     

Garantált bérminimumok 

6.  Középfokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó  

– megállapodás érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

– hatálybalépés dátuma:    . . mértéke: 0-2 év gyakorlati id :  ,

   . . legalább 2 év gyakorlati id :  ,

– hatálybalépés dátuma:    . . mértéke: 0-2 év gyakorlati id :  ,

   . . legalább 2 év gyakorlati id :  ,

7.  Fels fokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó  

– megállapodás érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

– hatálybalépés dátuma:    . . mértéke: 0-2 év gyakorlati id :  ,

   . . legalább 2 év gyakorlati id :  ,

– hatálybalépés dátuma:    . . mértéke: 0-2 év gyakorlati id :  ,

   . . legalább 2 év gyakorlati id :  ,

Bértarifa 

8.  A besorolási rendszer, amelyen a bértarifa alapul:

a.  a 6/1992. (VI. 27.) MüM rendelet mellékletében foglalt besorolási rendszer: 

b.  a MüM rendelet mellékletében foglalttól részletesebb 

 csoportokat meghatározó besorolási rendszer:
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BÉRTARIF A TÁBLÁZ AT

kód
összlétszám

(f )
alsó érték 
(Ft/f /hó) kód

összlétszám
(f )

alsó érték 
(Ft/f /hó)

11       38    

12       41    

21       42    

22       51    

23       52    

31       53    

32       54    

33       55    

34       56    

35       57    

36       58    

37       

9.  A bértarifa hatálybalépésének id pontja:      .  .

TOVÁBBI BÉRELEMEK

10.  Megállapodás további bérelemekre  

a.  13. havi, vagy további havi fizetésre: van (1); nincs (2):

b.  m szakpótlékokra: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

c.  rendkívüli munkavégzés díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

d.  készenlétre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

e.  ügyeletre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

f.  átirányítás díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

g.  az Mt-ben nem szerepl  egyéb pótlékokra: van (1); nincs (2):

11.  Rendelkezés a bérrendszerr l, különböz  bérformák meghatározásáról  

a.  ösztönz  bérr l: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  garantált bérr l: van (1); nincs (2):

c.  egyéb: van (1); nincs (2):
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K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó  
közigazgatási szervnél kötött kollektív szerz dés nyilvántartásba vételére szolgáló adatlaphoz 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. FOGALMAK 

Közigazgatási szervnél kötött kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, amelyet a Munka Tör-
vénykönyvér l szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 30. §-ban foglaltak figyelembevételé-
vel kötött meg az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) hatálya alá tartozó munkáltató és a szakszervezet(ek). 
[Tipikusan ilyennek tekintend  a bérezéssel kapcsolatos minden megállapodás. Ugyanakkor nem min -
sül kollektív szerz désnek – és nem tárgya az adatszolgáltatásnak – az egyoldalú munkáltatói döntésen 
alapuló intézkedés, vagy a munkavállalóval való egyéni megállapodás.]

Új kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, amelyet a szerz d  felek els  ízben, vagy a korábbi 
kollektív szerz dés lejárta után kötnek. 

A kollektív szerz dés módosítása: a kollektív szerz dés hatálybalépését követ en minden további megál-
lapodás, módosítás, függetlenül attól, hogy az az eredeti szabályok megváltoztatására vagy új szabá-
lyok bevonására irányul, akkor is, ha a megállapodás kizárólag csak a kollektív szerz dés személyi ha-
tályát változtatja, vagy id beli hatályát hosszabbítja meg. 

A kollektív szerz dés megsz nése: megsz nik (hatályát veszti) a kollektív szerz dés, ha a határozott 
idej  szerz dés lejár; ha a szerz dést valamely szerz dést köt  fél felmondja a felmondási határid  le-
jártával; ha bármelyik szerz dést köt  fél jogutód nélkül sz nik meg (amennyiben a szerz dést több 
munkáltató, vagy munkáltatói érdekképviselet, illetve szakszervezet kötötte, a kollektív szerz dés csak a 
valamennyi munkáltató illetve szakszervezet jogutód nélküli megsz nésével veszti hatályát). Ha a kol-
lektív szerz dést több szakszervezet vagy több munkáltató, illetve munkáltatói érdekképviselet együtte-
sen kötötte, a felmondás jogát – eltér  megállapodás hiányában – bármelyik fél gyakorolhatja. Ha szer-
z dést több szakszervezet kötötte, a felmondás jogának gyakorlásában a szakszervezetek megállapod-
nak. A több munkáltató, illetve a több munkáltatói érdekképviselet által együttesen kötött kollektív szer-
z dés felmondása esetén a szerz dés csak azon munkáltató munkavállalóira nézve veszti hatályát, 
amely a felmondás jogát gyakorolta. 

Jogutódlás: ha a munkáltató, illetve a szakszervezet jogutóddal sz nik meg, a kollektív szerz dés érvény-
ben marad. A munkáltató személyében bekövetkez  jogutódlás esetében a jogutódlás id pontjában a 
jogel d munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételeket – a 
munkarend kivételével – a jogutódlással érintett munkavállalók tekintetében a kollektív szerz désnek a 
jogel d munkáltatónál történ  felmondásáig vagy a kollektív szerz dés hatályának lejártáig, illetve a 
jogutód munkáltatónál másik kollektív szerz dés megkötéséig, ezek hiányában legalább a jogutódlás 
id pontját követ  egy évig a jogutód munkáltatónak fenn kell tartania. Amennyiben a jogutód munkálta-
tóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételek a jogel d munkáltatóra ki-
terjed  hatályú kollektív szerz dés szerinti munkafeltételeknél a munkavállaló számára kedvez bbek, a 
jogutód munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben foglaltakat kell alkalmazni. 

Az adatlapban nem definiált fogalmakat az Mt., illetve a KSH hatályos munkaügyi statisztikai el írásai 
szerinti tartalommal kell értelmezni. 

2. AZ ADATKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Minden, hatályba lép  új kollektív szerz désr l és annak minden kés bbi módosításáról, valamint 
megsz nésér l bejelent  adatlapot kell kitölteni, és beküldeni a nyilvántartó szervezetnek (ha a beje-
lentés tárgya a kollektív szerz dés megsz nése, akkor csak a fed lapot és az I. adatlapot kell kitölteni és 
beküldeni).

Kérjük, hogy a munkáltató adószámmal ellátott bélyegz jét szíveskedjenek használni, és a borítékra szí-
veskedjenek ráírni: „Kollektív szerz dés bejelentése”.

Amennyiben korábbi bejelentés visszaigazolásából ismert a nyilvántartási szám, annak csak az els  öt 
karakterét kell beírni. 

A hozzájárulási nyilatkozatot kérjük minden esetben a vonatkozó válasz aláhúzásával (bekarikázásával) 
megadni. 

Az adatközlés a szerz d  felek, a munkáltató, illetve a szakszervezet kötelessége. 

Az adatlap letölthet  a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról: 
(http://www.szmm.gov.hu  Kollektív szerz dések  Nyilvántartási rendszer).
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AZ EGYES SOROKHOZ TARTOZÓ KÓDMEZ BE A KÓDSZÁMOKAT AZ ALÁBBIAK SZERINT KELL BEÍRNI:

I. A SZERZ D  FELEK ÉS A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ADATAI

1. sor:  A közigazgatási szerv (munkáltató) neve mellett a KSH törzsszámot és/vagy a PIR számot is fel 
kell tüntetni. A közigazgatási szerv teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megneve-
zését kérjük olvasható módon közölni. A KSH törzsszám a munkáltató KSH statisztikai jelz szá-
mának els  nyolc számjegye, amely megegyezik a munkáltató adószámának els  nyolc szám-
jegyével.

PIR szám: a közigazgatási szerv törzsszáma a Pénzügyi Információs Rendszerben (önállóan gaz-
dálkodó szervezeteknél utolsó három számjegye: 0)

2. sor:  A szakszervezet teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük olvas-
ható módon közölni, a telefon és fax-számmal együtt, illet leg ha a szerz dést köt  szakszervezet 
székhelye nem azonos a munkáltató telephelyével, akkor teljes címét is kérjük feltüntetni. 

A bírósági nyilvántartási számot, valamint nyilvántartásba vételr l rendelkez  joger s bírósági ha-
tározat számát és keltét csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a 
bíróságon önállóan is be van jegyezve. 

A bíróságon önállóan nyilvántartásba nem vett, de költségvetéssel és pénzintézeti számlával ren-
delkez  munkahelyi szakszervezetek (alapszervezetek) rendelkeznek adószámmal. 

Kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy a szakszervezet melyik szakmai-ágazati 
(országos, területi) szakszervezeti szövetséghez tartozik (ha a szakszervezetek száma több, mint 
a rendelkezésre álló rovatok száma, kérjük a szakszervezetek jegyzékét külön lapon folytatni).

3. sor.  1: új kollektív szerz dés (hatályba lépésének id pontját is kérjük beírni),

2: módosítás (a módosítás hatályba lépésének id pontját is kérjük beírni),

3: ha a kollektív szerz dés hatálya lejárt, felmondták, vagy hatálya megsz nt (ebben az esetben a 
hatályba lépés napjaként a lejárat – megsz nés – napját kérjük feltüntetni) 

4. sor.  1: ha szerz dés határozatlan idej ,

2: határozott id re kötött kollektív szerz dés (ebben az esetben a szerz dés lejártának – megsz -
nésének – id pontját is kérjük beírni).

5. sor.  A megállapodás megkötését (módosítását) megel z  hónapban munkaviszonyban állók átlagos 
statisztikai állományi létszámát kérjük beírni, az érvényes KSH el írásoknak megfelel en (egész 
számra kerekítve).

6. sor.  A megállapodás megkötését (módosítását) megel z  év december 31-én munkaviszonyban állók 
férfi és n i munkavállalókra vonatkozó bontását kérjük megadni. 

II. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN FOGLALT SZABÁLYOK, RENDELKEZÉSEK

Minden bejelentéskor ki kell tölteni a kérdés mellett található kódmez k oszlopának minden elemét. 

1. sor:  1: ha a kollektív szerz dés felmondásának határidejére vonatkozóan el írást tartalmaz (ebben az 
esetben az 1/a. sort is ki kell tölteni),

2: ha konkrét szabályozás nincs 

1/a. sor: 1: ha a felmondási id  3 hónapnál hosszabb, 

2: ha a felmondási id  3 hónapnál rövidebb, 

9: ha a felmondási id  azonos az Mt. el írásával.

2. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a módosítási eljárására vonatkozóan el írást (pl.: határozott 
id re kötött kollektív szerz dés lejártát megel z en x hónappal kezdeményezni kell a munkáltató-
nak a módosításra irányuló tárgyalásokat stb.),

2: ha nincs a módosítási eljárására vonatkozó el írás. 

3. sor:  1: ha szerepel szabályozás a szerz d  felek kapcsolatrendszerére (egyeztet  bizottság, felel s
személyek kijelölése a tárgyalásokra stb.),

2: ha nincs a szerz d  felek kapcsolatrendszerére vonatkozó szabályozás. 

4/a. sor:  1: ha vannak a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban az Mt-ben foglaltakhoz képest további 
jogosítványok (egyetértési, véleményezési, tájékozódáshoz való jog)

2: ha nincs a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban szabályozás 
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4/b. sor:  1: ha vannak a jogok gyakorlásának módját (pl. határid k, eljáró személyek megnevezése) szabá-
lyozó rendelkezések 

2: nincsenek 

5/a. sor:  1: ha a szakszervezetek m ködési feltételének biztosításáról rendelkezik a kollektív szerz dés
(iroda, felszerelés, törvényit l eltér  munkaid -kedvezmény stb.),

2: ha nincs a szakszervezetek m ködési feltételére vonatkozó szabályozás  

5/b. sor:  1: ha a Mt. 25. § (5) alapján a felek megállapodást kötöttek a szakszervezeti tisztségvisel k mun-
kaid -kedvezményének pénzben történ  megváltásáról 

2: nincs ilyen megállapodás 

6. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az egyenl  bánásmódról és az esélyegyenl ség biztosításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény 23. §-a szerint tartalmaz el nyben részesítési kötelezettséget a munka-
vállalók meghatározott körére (pl. a hosszabb ideje munkaviszonyban állók családtagjainak felvé-
telére, tanulmányi szerz dés kötésére stb.) azonos feltételek megléte esetén 

2: nincs szabályozás 

9. sor:  1: ha van a munkaviszony felmondására vonatkozóan a kollektív szerz désben valamilyen sza-
bály (ez esetben a 9/a. sorok adatmez it is kérjük kitölteni.),

2: ha nincs semmilyen szabályozás, (ez utóbbi esetben a 9/a. sor adatmez i üresen maradnak.)

9/a. sor: 1: ha tételes felmondási korlátozás van (pl. a munkáltatónál hosszú ideje munkavi-
szonyban lév k, stb.),

2: ha nincs tételes felmondási korlátozás. 

9/b. sor: 1: ha a felmondási id  szabályozása beosztási kategóriánként történik, 

2: ha nincs szabályozás. 

11. sor:  1: ha van szabályozás a rendkívüli felmondásra okot adó indokokról (pl.: azok tételes felsorolása),

2: ha nincs szabályozás. 

13/a. sor: Ha a 13. sor 1, akkor a foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás jellege: 

1: létszámcsökkentés nagysága (ez esetben a 13/b. sort is ki kell tölteni),

2: foglalkoztatás szinten tartása, 

3: foglalkoztatás b vítése, 

4: egyéb megállapodás 

13/b. sor: A létszámcsökkentés %-ban kifejezett mértéke – egy tizedes pontossággal – az el z  évi átlaglét-
számhoz viszonyítva. 

14. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Mt. 118/A. §-a alapján munkaid keret alkalmazására vonatkozóan 
el írást tartalmaz (ebben az esetben a 14. a-c. kérdésekre is választ kell adni) 

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 14. a-c. kérdések üresen maradnak)

14/a. sor: 1: több munkaid keretet állapítanak meg munkakörönként, vagy munkarend szerint, 

2: nincs el írás (ebben az esetben a 14. b-c. sorok üresen maradnak).

14/b. sor: a munkavállalók legnagyobb részét felölel  kategóriára a munkaid keret:

1: 4 hónapnál (illetve 18 hétnél) kevesebb, 

2: 4 hónapnál (illetve 18 hétnél) több, de legfeljebb 6 hónap (illetve 26 hét), 

3: éves (illetve 52 heti). 

16. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Mt. 124. §-a alapján a pihen napok kiadására vonatkozóan el írást 
tartalmaz (ebben az esetben a 16. a-b. kérdésekre is választ kell adni) 

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 16. a-b. kérdések üresen maradnak)

16/a. sor: 1: a munkaid keret alkalmazása esetén legfeljebb havonta (részben, vagy egészben) 
összevontan adja ki a pihen napot, 

2: a pihen napok kiadása nincs szabályozva. 

16/b. sor: 1: ha van a munkáltatónál a Mt. 124. § (4) bekezdésben meghatározott munkakör és 
valamelyikre a legfeljebb 6 havonta összevontan kiadható pihen id t alkalmazzák, 

2: nincs ilyen munkakör, vagy nem rendelkeznek a pihen id  kiadásáról, 
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19. sor:  ha a Mt. 83/A. § (4) bekezdése alapján történ  munkavégzésre a kollektív szerz dés  

1: együttesen határozza meg az id tartamot,

2: külön-külön határozza meg az id tartamot.

19/a. sor: ha a 19. sorba 1 került, és az együttes id tartam

1: évi 110 munkanapnál kevesebb,

2: az évi 110 munkanapot meghaladja, 

9: azonos az Mt. el írásával. 

19/b. sorok: ha a 19. sorba 2 került, és az id tartam évi 44 munkanapnál

1: kevesebb, 

2: több, 

9: azonos az Mt. el írásával. 

20. sor:  1: ha a kollektív szerz dés alaki kötöttséghez köti a rendkívüli munkavégzés elrendelését, 

2: nincs el írás. 

25. sor:  1: ha bármilyen jelleg , a munka díjazására vonatkozó megállapodás (pl. bérpótlék, m szakpót-
lék, készenléti-, ügyeleti díj, stb.) van (ez esetben a III. sz. adatlapot, illetve annak megfelel  ré-
szét is ki kell tölteni),

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a III. adatlapot üresen kell megküldeni).

26/a. sor: 1: a kollektív szerz dés a munkabér kifizetésének módját el írja (pl. bankszámlára történ  utalás, 
készpénz),

2: nincs rendelkezés. 

26/b. sor: 1: ha kollektív szerz dés a Mt. 155. § (3) bekezdéséhez (a tárgyhót követ  10. nap) képest eltér
határid t állapít meg.

2: nincs 

27/a. sor: 1: van (az esedékesség évét követ en legkés bb december 31-ig),

3: nincs rendelkezés. 

27/b. sor: 1: van(nak) az Mt-hez képest további pótszabadságra jogosító körülmény(ek), illetve az ott meg-
határozott mértéket meghaladó pótszabadság.  

2: nincs. 

27/c. sor: 1: van szabályozás arra vonatkozóan, hogy a munkavállaló a szabadsága egynegyedénél na-
gyobb hányadával rendelkezhet szabadon, 

2: nincs. 

30. sor:  1: ha a képzés intézményi költségeire vonatkozóan, vagy az egyéni képzés – tanulmányi szerz -
désen kívüli – támogatására született szabályozás

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 29/a-b. sorok üresen maradnak).

30/b. sor: 1: a nem iskolai rendszer  képzésben résztvev  munkavállalóknak a kollektív szerz -
dés munkaid -kedvezményt ír el [Mt. 115. § (5) bek.].

2: nincs rendelkezés. 

31. sor:  1: ha a jóléti célú pénzeszközök és ingatlanok meghatározása a kollektív szerz désben szerepel 
[Mt. 65. § (1) bek],

2: nincs meghatározva.

32. sor:  1: van megállapodás a szociális, jóléti juttatások éves költségkeretének összegére, vagy annak 
valamilyen gazdálkodási mutatóhoz való viszonyára (Mt. 165. §):

2: nincs. 

33. sor:  Cafeteria-rendszer: a jóléti juttatások (pl. étkezési támogatás, egészségpénztár, üdülési támoga-
tás, utazási támogatás, képzési támogatás, stb) szabadon választható rendszere, melyben a 
munkavállalók a munkáltató (gazdálkodó szervezet) által a kollektív szerz désben rögzített jutta-
tások közül egy meghatározott összegig saját igényeiknek megfelel en választhatnak. 

1: ha Cafeteria rendszert alkalmaznak. 

2: nincs. 
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34-43. sor: a Cafeteria rendszerben, illetve azon kívül biztosított jóléti juttatások. 

1: a jóléti juttatás Cafeteria rendszeren (CR-en) belül van biztosítva. 

2: a jóléti juttatás Cafeteria rendszeren (CR-en) kívül van biztosítva. 

III. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS BÉR-MEGÁLLAPODÁSI RÉSZE

A III-as adatlapot mindig ki kell tölteni ha a II.-es adatlapon a 24. sorban a munka díjazására vonatkozó 
kódmez be 1 kerül, de csak azon pontok kitöltését kérjük, amelyekre a megállapodás, illetve annak 
módosítása kiterjed.

1. sor:  Akkor kell kitölteni, ha az adatlap 3. és/vagy 4. sorába kerül adat. Ebben az esetben a 3. sorban 
megjelölt évet megel z , illetve ennek hiányában a 4 sorban szerepl  hatálybalépés id pontjaként 
beírt dátum évszámát megel z  évben alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi lét-
számára jutó éves bruttó átlagkereset egy havi összegét kérjük beírni. Amennyiben az el z  év-
hez képest szervezeti változás történt, úgy annak megfelel en az átlagkereseti adatot korrigálni 
kell.

2. sor:  A gazdálkodó szervezetnél az el z  év december 31-én érvényes minimálbér összegét kérjük 
beírni, akár a jogszabály szerinti országos minimálbért alkalmazták, akár a gazdálkodó szervezet-
nél kötött kollektív szerz dés alapján ennél magasabb összeg t.

Átlagkereset növelés 

3. sor:  Azt az évet kérjük beírni, amelyre az átlagkereset növelés vonatkozik, valamint annak – egy tize-
des pontossággal, az összes munkavállaló szintjén számított – százalékos mértékét. 

Alapbérnövelés 

4. sor:  Az alapbérnövelés végrehajtásának kollektív szerz désben rögzített id pontját (id pontjait), to-
vábbá az alapbérnövelés ezen id pontban megvalósuló, a munkaviszonyban állók átlagos statisz-
tikai állományi létszámára vetített százalékos mértékét kérjük beírni. Visszamen leges hatályú 
alapbéremelésnél a visszamen leges hatály dátumát kell feltüntetni. Ha az alapbérnövelés több 
ütemben valósul meg, akkor valamennyi id pontra vonatkozó adatot kérjük feltüntetni úgy, hogy a 
további emelések százalékos mértékét is az els  emelés vetítési alapjára számítva kérjük megad-
ni. Amennyiben az alapbéremelés Ft összegben került meghatározásra, azt kérjük a szervezetre 
vonatkozóan százalékos mértékre átszámítani. 

Minimálbér 

5. sor:  A kollektív szerz dés szerinti minimálbér hatálybalépésének az id pontját és havi Ft összegét 
kérjük feltüntetni. Amennyiben a szerz dés több emelést is rögzít, úgy valamennyi id pontot és 
összeget kérjük közölni. Ha órabérben történt a megállapodás, azt – havi 173,8 óra figyelembevé-
telével – kérjük havibérre átszámítva megadni. Ha a minimálbér nem Ft összegben, hanem az or-
szágos minimálbérre vagy a több munkáltatóra érvényes kollektív szerz dés szerinti minimálbérre 
vetített szorzószámmal került meghatározásra, úgy a megfelel  sorban a szorzószámot egész 
százalékban kifejezve kérjük megadni. 

Garantált bérminimumok 

Az Országos Érdekegyeztet  Tanács 2006. november 25-i, 2006-2008. évekre szóló megállapodása alapján 
a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet új elemként vezeti be az iskolai végzettséghez, szakképzettséghez és gyakorlati 
id höz kötött garantált bérminimumokat. Ennek megfelel en a garantált bérminimumokhoz kapcsolódó meg-
állapodási elemek: 

6. sor   Amennyiben a kollektív szerz dés tartalmaz a középfokú iskolai végzettséghez, szakképzettség-
hez kötött munkakörben dolgozó munkavállalók garantált bérminimumára vonatkozó megállapo-
dást, akkor azt itt kell megadni a következ k szerint: 

– megállapodás érvényességégnek jellege 1: ha kötelez  jelleg ,
           2: ha ajánlott jelleg .

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma. 

– mértéke: a mindenkor érvényes országos minimálbérre vetített, a gyakorlati id t l függ  %-os 
mértékeket kérjük feltüntetni minden esetben, tehát függetlenül attól, hogy a konkrét megálla-
podásban esetleg abszolút összeg, vagy más viszonyítási alap szerepel. Ha gyakorlati id  nem 
került megállapításra, akkor a 0-2 év gyakorlati id  sorba kérjük beírni a mértéket. Ebben az 
esetben a következ  sor üresen marad. 
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7. sor:  Amennyiben a kollektív szerz dés tartalmaz a fels fokú iskolai végzettséggel rendelkez  munka-
vállalók garantált bérminimumára vonatkozó megállapodást, akkor azt itt kell megadni a követke-
z k szerint: 

– megállapodás érvényességégnek jellege 1: ha kötelez  jelleg ,
           2: ha ajánlott jelleg .

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma 

– mértéke: a mindenkor érvényes országos minimálbérre vetített, a gyakorlati id t l függ  %-os 
mértékeket kérjük feltüntetni minden esetben, tehát függetlenül attól, hogy a konkrét megálla-
podásban esetleg abszolút összeg, vagy más viszonyítási alap szerepel. Ha gyakorlati id  nem 
került megállapításra, akkor a 0-2 év gyakorlati id  sorba kérjük beírni a mértéket. Ebben az 
esetben a következ  sor üresen marad. 

Bértarifa 

8. sor:  Kérünk 1-est írni abba a kódmez be, amely a gazdálkodó szervezetnél alkalmazott besorolási 
rendszert jelzi. A másik két kódmez  üresen marad. 

A táblázat kitöltésével kell megadni az egyes tarifa kategóriákra – az adatlap I./7. pontjában kö-
zölttel azonos id szakra – vonatkozó összes létszámot, továbbá a kötött megállapodás alapján az 
alsó étékeket (Ft/f /hó), figyelemmel az ágazatközi besorolási rendszerr l szóló 6/1992. (VI. 27.) 
MüM rendelet szerinti azonosító kódszámokra. Amennyiben a munkáltató nem a MüM rendelet 
szerinti besorolási rendszert használja, azt meg kell feleltetni a rendelet szerintinek.

9. sor:  A bértarifára vonatkozó megállapodás hatálybalépésének dátumát kérjük feltüntetni. 

További bérelemek 

10/a-g. sorok: Ezen sorokban a bérelemekr l kérünk tájékoztatást, mégpedig a következ k szerint: 

1: ha a kollektív szerz dés az Mt-t l eltér  szabályozást tartalmaz, 

2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást, 

9: ha a kollektív szerz dés az Mt-vel azonos szabályozást tartalmaz. 

11/a-c. sorok: Ezekben a sorokban az alkalmazott bérrendszerr l, és bérformáról kérünk tájékoztatást, még-
pedig a következ k szerint: 

1: ha a kollektív szerz dés az Mt-t l eltér  szabályozást tartalmaz, 

2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást, 

9: ha a kollektív szerz dés az Mt-vel azonos szabályozást tartalmaz. 

Az adatlap kitöltésével kapcsolatban felvilágosítást adnak: 

I.-II. ÁLTALÁNOS ADATOK, ILLETVE TARTALMI RÉSZ:
Madár Gyula 
telefon: (1) 472-8265; fax: (1) 472-8269 
e-mail: madar.gyula@szmm.gov.hu 

Illés Máté 
telefon: (1) 472-8266; fax: (1) 472-8269 
e-mail: illes.mate@szmm.gov.hu 

III. A BÉRMEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ RÉSZ:
Szamosközi Erzsébet 
telefon: (1) 472-8276; fax: (1) 472-8279 
e-mail: szamoskozi.erzsebet@szmm.gov.hu”] 



 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
11/2007. (III. 7.) OGY

határozata

a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tisztségviselõinek
és tagjainak megválasztásáról*

A Fo gyasz tó vé del mi ese ti bi zott ság lét re ho zá sá ról
 szóló 12/2007. (III. 7.) OGY ha tá ro zat 4. pont ja alap ján az
Or szág gyû lés az ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek és tag -
jainak a következõket választja meg:

El nök: Ale xa György (MSZP)

Al el nök: Ko szo rús Lász ló (FIDESZ)

Al el nök: dr. Han kó Fa ra gó Mik lós (SZDSZ)

Al el nök: Mol nár Béla (KDNP)

Al el nök: Al más sy Kor nél (MDF)

Tag jai: Bo rensz ki Er vin (MSZP)

Dér Zsu zsan na (MSZP)

dr. Jó zsa Ist ván (MSZP)

Lom bos Ist ván (MSZP)

Lu kács Zol tán (MSZP)

Mes ter há zy At ti la (MSZP)

dr. Tóth Ist ván (MSZP)

Tö rök Zsolt (MSZP)

Bagi Béla (FIDESZ)

dr. Bra un Már ton (FIDESZ)

Far kas Sán dor (FIDESZ)

dr. He intz Ta más (FIDESZ)

dr. Nyit rai Zsolt (FIDESZ)

dr. Spi ák Ibo lya (FIDESZ)

Szat má ry Kris tóf (FIDESZ)

Ge ber le Er zsé bet (SZDSZ)

dr. Nagy An dor (KDNP)

Man dur Lász ló s. k.,
az Or szág gyû lés al el nö ke

Pett kó And rás s. k., Po do lák György 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. már ci us 5-i ülés nap ján fo -
gadta el.

Az Országgyûlés
12/2007. (III. 7.) OGY

határozata

„Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” 
létrehozásáról*

 1. Az Or szág gyû lés a Ház sza bály 34. §-ának és
35. §-ának alap ján ese ti bi zott sá got hoz lét re, amely nek
neve: a „Fo gyasz tó vé del mi ese ti bi zott ság” (a to váb bi ak -
ban: Bizottság).

2. A Bi zott ság fel ada ta:
– az ed dig meg ho zott in téz ke dé sek ha tékony sá gá nak

vizs gá la ta és értékelése;
– a vo nat ko zó jog sza bá lyok át te kin té se, jog sza bály

mó do sí tá sok kez de mé nye zé se;
– tu da tos és ön tu da tos fo gyasz tó vá vá lás ösz tön zé se;
– tá jé koz ta tók be ké ré se, adat gyûj tés a szak mai szer ve -

ze tek tõl;
– kom mu ni ká ció elõ se gí té se; tár sa dal mi pár be széd;
– ha tó sá gok kal, érin tett szer ve ze tek kel és ci vil szer ve -

ze tek kel való kap cso lat tar tás.

3. A Bi zott ság mun ká já ról je len tést ké szít, me lyet elsõ
al ka lom mal leg ké sõbb 2007. ok tó ber 15-ig az Or szág gyû -
lés elé ter jeszt. Az Or szág gyû lés a je len tést meg tár gyal ja, s 
e tárgy ban ho zott ha tá ro za tá ban dönt a Bi zott ság te vé -
keny sé gé nek meghosszabbításáról.

4. A Bi zott ság ál lan dó tag jai:
A Bi zott ság 22 ál lan dó tag ból áll, az or szág gyû lé si kép -

vi se lõk kö zül a Bi zott ság ba 9 ta got az MSZP, 8 ta got a
FIDESZ, 2 ta got az SZDSZ, 1 ta got az MDF, 2 ta got a
KDNP kép vi se lõ cso port ja de le gál hat. A Bi zott ság el nö két 
az MSZP, 1-1 al el nö két a FIDESZ, az SZDSZ, a KDNP és
az MDF képviselõcsoportja jelöli.

Min den kép vi se lõ cso port ré szé rõl 1-1 ta nács ko zá si
jogú szak ér tõ ve het részt a Bi zott ság munkájában.

5. A Bi zott ság tag jai és sza kér tõi mun ká ju kért dí ja zás -
ban nem ré sze sül nek.

6. A Bi zott ság mû kö dé si költ sé ge it az Or szág gyû lés
költ ség ve té sé bõl kell fedezni.

7. A Bi zott ság ügy rend jét mû kö dé sé nek kez de tén
maga ál la pít ja meg.

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 5-i ülés nap ján fo -
gadta el.
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8. A Bi zott ság a mun ká ját a tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról 
szó ló or szág gyû lé si ha tá ro zat köz zé té te le kor kez di meg és
mû kö dé se az Or szág gyû lés er rõl szó ló ha tá ro za tá ban meg -
fo gal ma zott ha tár idõ ig tart.

9. Je len ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Man dur Lász ló s. k.,
az Or szág gyû lés al el nö ke

Pett kó And rás s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
13/2007. (III. 7.) OGY

határozata

a Kábítószerügyi eseti bizottság tisztségviselõinek
 és tagjainak megválasztásáról*

A Ká bí tó szer ügyi ese ti bi zott ság lét re ho zá sá ról szó ló
14/2007. (III. 7.) OGY ha tá ro zat 4. pont ja alap ján az Or -
szág gyû lés az ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i -
nak a kö vet ke zõ ket vá laszt ja meg:

El nök: Wink fe in Csa ba (MSZP)

Al el nök: dr. Spi ák Ibo lya (FIDESZ)

Al el nök: Pett kó And rás (MDF)

Tag jai: Hal mai Gá bor né (MSZP)

dr. Tóth Ist ván (MSZP)

Gusz tos Pé ter (SZDSZ)

dr. Cser-Pal ko vics And rás (FIDESZ)

Sol tész Mik lós (KDNP)

Man dur Lász ló s. k.,
az Or szág gyû lés al el nö ke

Pett kó And rás s. k., Po do lák György 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. már ci us 5-i ülés nap ján fo -
gadta el.

Az Országgyûlés
14/2007. (III. 7.) OGY

határozata

„Kábítószerügyi eseti bizottság” 
létrehozásáról*

1. Az Or szág gyû lés a Ház sza bály 34. §-ának és
35.  §-ának alap ján ese ti bi zott sá got hoz lét re, amely nek
neve: „Ká bí tó szer ügyi ese ti bi zott ság” (a továb biak ban:
Bi zott ság).

2. A Bi zott ság fel ada ta:

– a „Nem ze ti Stra té gia a Ká bí tó szer-prob lé ma Vissza -
szo rí tá sá ra” címû do ku men tum ban meg fo gal ma zott stra -
té gi ai tö rek vé sek alap ján a meg ho zott kor mány za ti in téz -
ke dé sek át te kin té se, ed di gi ered mé nye i nek szám ba vé te le
és ér té ke lé se, be le ért ve a ká bí tó szer prob lé ma vissza szo rí -
tá sá ról  szóló nem ze ti stra té gi ai prog ram cél ja i nak vég re -
haj tá sá val kap cso la tos kor mány za ti fel ada tok ról  szóló
1129/2004. (XI. 24.) Korm. ha tá ro zat ha tály ba lé pé se óta
el vég zett fel ada tok át te kin té sét is, építve a 2005.
áprilisától 2006. májusáig mûködött Drogeseti Bizottság
által már elvégzett munkára;

– a meg ho zott in téz ke dé sek ha té kony sá gá nak vizs gá la -
ta és értékelése;

– az Eu ró pai Unió 2005–2012-ig ha tály ban lévõ, és két
fá zis ban (2005–2008, 2009–2012) kö zött vég re haj tan dó
ká bí tó szer-el le nes stra té gi á já ból és Ak ció ter vé bõl ere dõ
fel ada tok át te kin té se és ja vas lat ké szí té se az Or szág gyû -
lés, il let ve a Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság
számára a további teendõkrõl és prioritásokról;

– a ká bí tó szer adat gyûj tés eu ró pai uni ós kö ve tel mény -
rend szer tel je sí té sé nek vizsgálata;

– az is ko lai drog meg elõ zés hely ze té nek át vi lá gí tá sa;

– a drog be te gek el lá tá sáért fe le lõs in téz mény rend szer
te rü le ti meg osz lá sá nak vizsgálata;

– a ká bí tó szer bûn üld özés és a kül sõ ha tá rok ká bí tó -
szer csem pé szei el le ni vé del me hely ze té nek vizs gá la ta az
uni ós kö te le zõ jog anyag és kü lö nö sen a Schen ge ni
egyezmény elõ írásainak tükrében;

– tá jé koz ta tók be ké ré se, adat gyûj tés az ille té kes szer -
vek tõl, in téz mé nyek tõl;

– a Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság gal, il let ve
az ab ban részt ve võ tár cák kal és in téz mé nyek kel, va la mint
a Ká bí tó szer ügyi Egyez te tõ Fó ru mok kal való együtt -
mûködés és a ká bí tó szer ügyi ci vil szervezetekkel való
kapcsolattartás.

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 5-i ülés nap ján fo -
gadta el.
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3. A Bi zott ság mun ká já ról je len tést ké szít, me lyet elsõ
al ka lom mal leg ké sõbb 2007. ok tó ber 15-ig az Or szág gyû -
lés elé ter jeszt. Az Or szág gyû lés a je len tést meg tár gyal ja,
s e tárgy ban ho zott ha tá ro za tá ban dönt a Bi zott ság te vé -
keny sé gé nek meg hosszab bí tá sá ról.

4. A Bi zott ság tag jai:
A Bi zott ság 8 tag ból áll, az or szág gyû lé si kép vi se lõk

kö zül a bi zott ság ba 3 ta got az MSZP, 2 ta got a FIDESZ,
1 ta got az SZDSZ, 1 ta got az MDF, 1 ta got a KDNP kép vi -
se lõ cso port ja de le gál hat. A bi zott ság el nö két az MSZP, al -
el nö ke it a FIDESZ és az MDF kép vi se lõ cso port ja je lö li.

Min den kép vi se lõ cso port ré szé rõl 1-1 ta nács ko zá si
jogú szak ér tõ ve het részt a bi zott ság mun ká já ban.

5. A Bi zott ság tag jai és szak ér tõi mun ká ju kért dí ja zás -
ban nem ré sze sül nek.

6. A Bi zott ság mû kö dé si költ sé ge it az Or szág gyû lés
költ ség ve té sé bõl kell fe dez ni.

7. A Bi zott ság ügy rend jét mû kö dé sé nek kez de tén
maga ál la pít ja meg.

8. A Bi zott ság a mun ká ját a tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról 
 szóló or szág gyû lé si ha tá ro zat köz zé té te le kor kez di meg és
mû kö dé se az Or szág gyû lés er rõl szó ló ha tá ro za tá ban meg -
fo gal ma zott ha tár idõ ig tart.

9. Je len ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Man dur Lász ló s. k.,
az Or szág gyû lés al el nö ke

Pett kó And rás s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
15/2007. (III. 7.) OGY

határozata

a második Nemzeti Környezetvédelmi Program
2003–2004. évi végrehajtásának helyzetérõl  szóló

jelentés elfogadásáról*

1. Az Or szág gyû lés el fo gad ja a Nem ze ti Kör nye zet vé -
del mi Prog ram 2003–2004. évi vég re haj tá sá nak hely ze té -
rõl szó ló je len tést.

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 5-i ülés nap ján fo -
gadta el.

2. Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy a Nem ze ti Kör -
nye zet vé del mi Prog ram má so dik üte me elsõ két évé nek si -
ke res jog al ko tá si te vé keny sé ge mel lett né hány szak te rü le ti 
prog ram vég re haj tá sa az ere de ti üte me zés tõl el ma radt.

3. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy gyor sít sa
fel az aláb bi ak ban fel so rolt prog ra mok vég re haj tá sát:

a) a kör nye ze ti elõ re jel zõ, kár meg elõ zõ, il let ve kár -
csök ken tõ rend sze rek fej lesz té sé nek programja;

b) a Vá sár he lyi Terv to vább fej lesz té se elsõ üteme;
c) a Te le pü lé si Bel víz- és Csa pa dék el ve ze té si Pro g -

ram;
d) az Ivó víz bá zis-vé del mi Prog ram;
e) az Ivó víz-mi nõ ség Ja ví tó Prog ram;
f) a Víz Ke ret irány elv vég re haj tá si prog ram ja;
g) az Egye di Szenny víz ke ze lés Nem ze ti Meg va ló sí tá si

Program.

Man dur Lász ló s. k.,
az Or szág gyû lés al el nö ke

Pett kó And rás s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
16/2007. (III. 7.) OGY

határozata

a Magyar Köztársaság területén élõ nemzeti
és etnikai kisebbségek helyzetérõl 

(2003. február–2005. február)  szóló beszámoló
elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés a Kor mány nak a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén élõ nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek hely ze té rõl
(2003. feb ru ár–2005. feb ru ár)  szóló be szá mo ló ját el fo gad -
ja, és fel ké ri a Kor mányt az ab ban fog lalt kri ti kai
észrevételek megfontolására.

Man dur Lász ló s. k.,
az Or szág gyû lés al el nö ke

Pett kó And rás s. k., Po do lák György 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. már ci us 5-i ülés nap ján fo -
gadta el.
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Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
9/2007. (III. 7.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra, va la mint mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló in dít vá nyok, to váb bá al kot mány jo gi pa nasz tár gyá -
ban – dr. Hol ló And rás, dr. Ko vács Pé ter és dr. Pa czo lay
Pé ter al kot mány bí rók kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a
kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a fegy ve -
rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.
ren de let 53.  § (2) be kez dé se alkot mány elle nes, ezért azt
hatályba lépésének idõ pont já val, 2004. szep tem ber 3. nap -
já val meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság a lõ fegy ve rek rõl és lõ sze rek -
rõl  szóló 2004. évi XXIV. tör vény 22.  § (1) be kez dé se, va -
la mint a fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló 253/2004.
(VIII. 31.) Korm. ren de let egé sze, il let ve kü lö nö sen az 1.  § 
(1) be kez dés 11. pont já nak „7,5 jo u le vagy an nál ki sebb
csõ tor ko la ti ener gi á jú fló bert fegy ver”, a 3.  § (1) be kez dés
c) és d) pont ja, a 4.  § (1) be kez dés „fló bert töl tény”, a 27.  §
(1) be kez dé se, a 32.  § (2) be kez dé sé nek „7,5 jo u le vagy
an nál ki sebb csõ tor ko la ti ener gi á jú lö ve dék ki lö vé sé re al -
kal mas tûz fegy ver és” szö veg ré szei, az 52.  § (1) be kez dé -
se, to váb bá az 54.  § (1) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít vá nyo kat el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl
 szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. ren de let 3.  § (1) be kez -
dés c) pont ja alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyu ló al kot mány jo gi pa naszt el uta -
sít ja.

4. Az Al kot mány bí ró ság el uta sít ja azt az in dít ványt,
amely sze rint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló – a szer zett jo -
gok sé rel mét meg va ló sí tó – alkot mány elle nességet oko -
zott az, hogy a jog al ko tó a már meg szer zett fegy ve rek
meg tar tá sá ra irá nyu ló el já rás díj- és költ ség men tes sé gét
nem biz to sí tot ta, il let ve a fegy ver ál la mi szerv nek tör té nõ
át adá sa ese tén a kár ta la ní tást nem sza bá lyoz ta.

5. Az Al kot mány bí ró ság a fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl
 szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. ren de let egé sze, il le tõ -
leg kü lö nö sen a 3.  § (1) be kez dés c) és d) pont jai nem zet -
kö zi szer zõ dés be üt kö zé sé nek vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít -
ványt vissza uta sít ja.

6. Az Al kot mány bí ró ság azt az in dít ványt, amely an -
nak meg ál la pí tá sá ra irá nyul, hogy a fegy ve rek rõl és lõ sze -
rek rõl  szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. ren de let egé sze,
il le tõ leg kü lö nö sen a bûn ügyi nyil ván tar tás ra uta ló ren del -
ke zé sei a jog egyen lõ ség meg va ló su lá sát gá tol ják, vissza -
uta sít ja.

7. Az Al kot mány bí ró ság azo kat az in dít vá nyo kat, ame -
lyek arra irá nyul nak, hogy az Al kot mány bí ró ság mond ja
ki, nem al kal maz ha tó a fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló
253/2004. (VIII. 31.) Korm. ren de let egé sze, il le tõ leg a
3.  § (1) be kez dés c) és d) pont jai a Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei Bí ró sá gon meg in dult pe rek ben, 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 Al kot mány bí ró ság hoz szá mos in dít ványt nyúj tot tak
be a fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló 253/2004.
(VIII. 31.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) egé sze,
 illetve egyes ren del ke zé sei alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re. Két in dít vá nyo zó
kér te fo lya mat ban lévõ ügy ben az al kal ma zá si ti la lom ki -
mon dá sát is. Az R. 3.  § (1) be kez dés c) pont já ra ala pí tott
al kot mány jo gi pa nasz is ér ke zett az Al kot mány bí ró ság -
hoz. Az egyik in dít vá nyo zó az R.-hez kap cso ló dó an – az
utó la gos nor ma kont roll ké re lem el uta sí tá sa ese té re – kér te
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg -
állapítását. Két to váb bi in dít vá nyo zó el sõd le ge sen a lõ -
fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló 2004. évi XXIV. tör -
vénynek (a továb biak ban: Lft.) az R. meg al ko tá sá ra vo nat -
ko zó fel ha tal ma zó ren del ke zé sét, má sod la go san az R.
egyik ren del ke zé sét tá mad ta.

Az R.-t érin tõ in dít vá nyok ban kö zös elem az, hogy a
fegy ve rek [ide ért ve a 7,5 jo u le vagy an nál ki sebb csõ tor -
ko la ti ener gi á jú fló bert fegy vert (a továb biak ban: fló bert
fegy ver), il let ve sö ré tes lõ fegy vert is] és lõ sze rek en ge dé -
lye zé sé vel kap cso la tos elõ írások egy ré szét ki fo gá sol ják
kü lön bö zõ as pek tu sok ból, más-más al kot má nyi ren del ke -
zés re hi vat ko zás sal. Az in dít vá nyo kat – a tá ma dott jog sza -
bály azo nos sá gá ra te kin tet tel – az Al kot mány bí ró ság
egye sí tet te, és azo kat egy el já rás ban bí rál ta el.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán be sze rez te a bel -
ügy mi nisz ter vé le mé nyét.
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1. A tá ma dott ren del ke zé se ket az aláb bi ak  miatt tart ják
alkot mány elle nesnek az in dít vá nyo zók:

1.1. Az R. 1.  § (1) be kez dés 11. pont já nak „7,5 jo u le
vagy an nál ki sebb csõ tor ko la ti ener gi á jú fló bert fegy ver”
szö veg ré szét azért ki fo gás ol ta az egyik in dít vá nyo zó, mert 
sze rin te a jog al ko tó ez zel szer zett jo got vont el, ami el len -
té tes az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ jog -
biz ton ság kö ve tel mé nyé vel. Az a tény ugyan is – ér vel az
in dít vá nyo zó –, hogy a tá ma dott ren del ke zés az R. ha tá lya
alá von ja a fló bert fegy ve re ket is, az ilyen fegy ve rek en ge -
dély nél kü li tart ha tó sá gá tól foszt ja meg az érin tet te ket. Az
in dít vá nyo zó ugyan ezen in dok ból tart ja alkot mány elle -
nesnek az R. 4.  § (1) be kez dés „fló bert-töl tény”, il let ve a
32.  § (2) be kez dé sé nek „7,5 jo u le vagy an nál ki sebb csõ -
tor ko la ti ener gi á jú lö ve dék ki lö vé sé re al kal mas tûz fegy -
ver és” szö veg ré sze it is.

A 27.  § (1) be kez dé sé vel kap cso lat ban az in dít vá nyo zó
azt tart ja alkot mány elle nesnek, hogy a fló bert fegy ver
meg szer zé se és tar tá sa csak a bi zo nyos fel té te lek nek meg -
fe le lõ sze mély szá má ra en ge dé lyez he tõ. Sze rin te ez a ren -
del ke zés is szer zett jo got sért, ezért el len té tes a jog biz ton -
ság gal.

Az in dít vá nyo zó ál ta lá nos ság ban hi vat ko zott az Eu ró -
pai Unió nor má i ra, mert sze rin te azok alap ján nem lett vol -
na kö te le zõ a fló bert fegy ve rek en ge dé lyez te té se, a ma -
gyar jog al ko tó ré szé rõl ele gen dõ nek mu tat ko zott vol na a
be je len té si kö te le zett ség elõ írása.

Vé ge ze tül kü lön ki tért arra is, hogy az R. 54.  §-a a fló -
bert fegy ve rek en ge dé lye zé sé re 2005. jú ni us 30-ai ha tár -
idõt írt elõ [az in dít vány be nyúj tá sát köve tõen az R.-t mó -
do sí tó 118/2005. (VI. 27.) Korm. ren de let 1.  §-a ezt a ha -
tár idõt 2006. jú ni us 30. nap já ra vál toz tat ta] az zal, hogy az
ügy in té zé si ha tár idõ 180 nap.

1.2. Egy má sik in dít vá nyo zó sze rint az R. 3.  § (1) be kez -
dé se c) pont já nak a bûn ügyi nyil ván tar tás ra uta ló szö veg -
ré szei alkot mány elle nesek. In dít vá nyát arra ala poz ta,
hogy az R. mind ad dig ki zár ja a lõ fegy ve rek kel kap cso la -
tos en ge dé lyek ki adá sát, amíg az en ge dély irán ti ké rel met
elõ ter jesz tõ a bûn ügyi nyil ván tar tás ban sze re pel. Ez -
zel – ér vel az in dít vá nyo zó – a jog al ko tó ki ter jesz tet te a
bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ jog hát rá nyok idõ tar ta mát,
mert hi á ba kö vet ke zik be a tör vényi vagy a ke gyel mi men -
te sí tés, az érin tet tet a ké re lem el uta sí tá sá val jog hát rány éri. 
Mind ez – sze rin te – el len té tes a men te sí tés re vo nat ko zó
bün te tõ jo gi sza bá lyok kal [fel hív ja a Bün te tõ Tör vény -
könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény (a továb biak ban:
Btk.) 100–102.  §-ait], to váb bá sér ti az Al kot mány 19.  §
(3) be kez dés m) pont ját (az Or szág gyû lés nek a köz ke gye -
lem gya kor lá sá val kap cso la tos ha tás kö re), il let ve a 30/A.  § 
(1) be kez dés k) pont ját (a köz tár sa sá gi el nök egyé ni ke -
gyel me zé si joga).

1.3. Egy to váb bi in dít vá nyo zó vagy la go san elõ ter jesz -
tett in dít vá nyá ban el sõd le ge sen az R. egé sze, má sod la go -
san és kü lö nö sen az R. 3.  § (1) be kez dés c) pont ja alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sát kér te.

Az R. egé szé re vo nat ko zó in dít vány arra ala pult, hogy
egy részt nem meg fe le lõ a for má ja, más részt, hogy fo lya -
mat ban lévõ ügyek re is elõ ír ta az al kal ma zást. A for mai ki -
fo gás alatt az in dít vá nyo zó azt ér tet te, hogy alap jo gok ról
(tu laj don hoz, mun ká hoz való jog)  szóló sza bá lyo zást ren -
de let nem tar tal maz hat.

Az R. 2004. au gusz tus 31-én je lent meg a Ma gyar Köz -
löny ben, ha tály ba pe dig 2004. szep tem ber 3-án lé pett. Az
in dít vá nyo zó ügyé ben 2004. au gusz tus 19-én in dult az el -
já rás, és a ké rel mét el uta sí tó dön tést az R. alap ján hoz ták
meg, sze rin te ez zel meg sér tet ték a vissza ha tó ha tály ti lal -
mát. Mind ezek  miatt – von ta le a konk lú zi ót az in dít vá nyo -
zó – az R. egé sze el len té tes a jog biz ton ság al kot má nyi kö -
ve tel mé nyé vel. In dít vá nyá ban kü lön kér te, hogy az Al kot -
mány bí ró ság tilt sa meg az alkot mány elle nes jog sza bály al -
kal ma zá sát a fo lya mat ban levõ pe ré ben.

A konk rét ren del ke zés [az R. 3.  § (1) be kez dés c) pont ja, 
va gyis az en ge dé lye zés fel té te le i nek a bûn ügyi nyil ván tar -
tás hoz való kö té se] alkot mány elle nességét négy té nye zõ re 
ala pí tot ta. Ál lás pont ja sze rint a tá ma dott ren del ke zés le he -
tõ vé te szi, hogy bün te tést ál lam igaz ga tá si el já rás ke re té -
ben szab ja nak ki, ez el len té tes az Al kot mány 57.  § (1) be -
kez dé sé vel, amely sze rint min den ki nek joga van bí ró ság -
hoz for dul ni. Sér ti to váb bá az Al kot mány 57.  § (4) be kez -
dé sét is, mert az in dít vá nyo zó sze rint olyan cse lek mény
bün te ten dõ vé té te lét írja elõ, amely az el kö ve tés kor nem
mi nõ sült bûn cse lek mény nek. To váb bi sé rel met okoz a
ren del ke zés az ál tal is, hogy már el bí rált bûn cse lek mény
 miatt te szi le he tõ vé újabb jog hát rány al kal ma zá sát, mert a
jog kö vet kez mény be áll tát (az en ge dély ké re lem el uta sí tá -
sát) egy ko ráb bi el íté lés hez köti. Vé ge ze tül el len té tes a tá -
ma dott ren del ke zés a tu laj don hoz való jog gal [Al kot mány
13.  § (1) be kez dés] és a mun ká hoz való jog gal [Al kot mány 
70/B.  § (1) be kez dés], mert az in dít vá nyo zót meg foszt ja a
mun ká ja vég zé sé hez, fog lal ko zá sa gya kor lá sá hoz szük sé -
ges mun ka esz köz (sö ré tes va dász fegy ver) tu laj do ná tól és
bir tok lá sá tól.

1.4. Egy má sik in dít vá nyo zó ép pen azért ki fo gá sol ja az
R. 3.  § (1) be kez dés c) pont ját, mert le he tõ vé te szi, hogy
ko ráb ban (az R. ha tály ba lé pé se elõtt) jog sze rû en meg szer -
zett fegy ver tar tá si en ge dé lye ket is vissza von ja nak. Sze rin -
te a jog al ko tó ez ál tal meg sér tet te a nul la po e na sine lege
el vét, va gyis a tá ma dott ren del ke zés el len té tes az Al kot -
mány 57.  § (4) be kez dé sé vel.

1.5. Ér ke zett olyan in dít vány az Al kot mány bí ró ság ra a
lõ fegy ver tar tás meg vál to zott sza bá lya i val kap cso lat ban,
amely több nyi re ál ta lá nos meg fo gal ma zás ban az R. egé -
szét tá mad ta, majd az in dít vány ki egé szí té sé ben konk re ti -
zál tan az R. 54.  § (1) be kez dé sét ki fo gás ol ta an nak vissza -
me nõ le ges ha tá lya  miatt. Arra hi vat ko zott, hogy ez az
 Alkotmány 2.  § (1) be kez dé sé bõl fo lyó jog biz ton ság kö ve -
tel mé nyé vel el len té tes.

1.6. Az egyik in dít vá nyo zó az R. 3.  § (1) be kez dés c) és
d) pont ja i val kap cso lat ban az Al kot mány há rom ren del ke -
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zé sé nek sé rel mét ál lít ja: a 2.  § (1) be kez dé sét, a 35.  §
(2) be kez dé sét, va la mint az 59.  § (1) be kez dé sét.

Az el sõ vel kap cso lat ban hi vat ko zik arra, hogy az R. ha -
tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ha tály ban volt sza bá lyo zás csak 
azo kat a sze mé lye ket zár ta ki az en ge dé lye zés kö ré bõl,
aki ket szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt el ítél -
tek és még nem men te sül tek a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ
hát rá nyok alól. A leg fõbb al kot má nyos sá gi prob lé mát az
új sza bá lyo zás sal kap cso lat ban az in dít vá nyo zó ab ban lát -
ja, hogy a fegy ver tar tá si en ge dély meg hosszab bí tá sa iránt
be nyúj tott ké re lem el bí rá lá sát a bûn ügyi nyil ván tar tás ban
való sze rep lés hez köti. Az R. ren del ke zé sei te hát – ál lít -
ja – vissza me nõ le ge sen te szik ter he seb bé a kö te le zett ség
tel je sí té sét, így el len té te sek a jog biz ton ság követelmé -
nyével.

Az R.-nek tör vénnyel (konk ré tan: a Btk.-val) való el len -
té tét az 1.2. pont alat ti in dít vá nyo zó val azo no san ala poz za
meg.

Az in dít vá nyo zó sze rint a sze mé lyes ada tok vé del mé -
hez való jog sé rel mét az R. azért okoz za, mert a bûn tet te -
sek nyil ván tar tá sá nak cél jai kö zött nem sze re pel a fegy -
ver tar tá si en ge dé lye zé si el já rás, így az R. al kal ma zá sa so -
rán az adat ke ze lés cél hoz kö tött sé ge nem biz to sít ha tó.

Az in dít vá nyo zó az R. alkot mány elle nes ren del ke zé sei
te kin te té ben kér te az al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sát fo -
lya mat ban lévõ pe ré ben. Egy út tal csa tol ta a Bor sod-Aba -
új-Zemp lén Me gyei Bí ró ság 11.K.20.949/2005/8. szá mú
vég zé sét, amely ben a bí ró ság a per tár gya lá sát a fel pe res
ál tal kez de mé nye zett al kot mány bí ró sá gi el já rás be fe je zé -
sé ig – a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény 152.  § (2) be kez dé sé re hi vat ko zás sal – felfüggesz -
tette.

1.7. Egy má sik in dít vá nyo zó – az 1.2. pont alat ti ké rel -
me zõ höz ha son ló an – azt ki fo gá sol ja, hogy az R. 3.  §
(1) be kez dés c) és d) pont ja azok kal szem ben is kor lá to zást 
ve zet be, akik már men te sül tek a bün te tett elõ élet hez fû zõ -
dõ jog hát rá nyok alól. A tör vényi és a bí rói men te sí tés ben
ré sze sül tek ese té ben ez a Btk.-val való össze üt kö zést ered -
mé nye zi. A ke gyel mi men te sí tés eset kö ré ben az R. már
köz vet le nül alkot mány elle nes, mert kor lá toz za egy részt az 
Or szág gyû lés nek az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés
m) pont já ban, il let ve a köz tár sa sá gi el nök nek az Al kot -
mány 30/A.  § (1) be kez dés k) pont já ban biz to sí tott ke gyel -
me zé si jog kö rét.

1.8. A lõ fegy ver tar tás en ge dé lye zé sé nek új sza bá lya it
az egyik in dít vá nyo zó az em be ri mél tó sá got sér tõ nek tart -
ja. Az R. 3.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin te el len té tes az
Al kot mány 54.  § (1) be kez dé sé vel, mert meg foszt ja õt a
ko ráb ban biz to sí tott és gya ko rolt jo ga i tól (fegy ver tar tás és
va dá szat).

1.9. Az Al kot mány bí ró ság hoz be nyúj tott egyik to váb bi 
in dít vány sze rint az R. egyik – kö ze lebb rõl meg nem ne ve -
zett – ren del ke zé se sér ti az Al kot mány 8.  § (1) be kez dé sét,
a 35.  § (1) be kez dés a) és b) pont ja it, to váb bá el len té tes az
Al kot mány alap el ve i vel. Az alkot mány elle nesség meg -

állapítását arra ala poz za, hogy az R. a bûn ügyi nyil ván tar -
tás ban való sze rep lés hez köti a lõ fegy ver meg szer zé sé re és 
tar tá sá ra irá nyu ló ké re lem el uta sí tá sát, ezért kér te az R.
érin tett ren del ke zé sé nek meg sem mi sí té sét.

1.10. Az egyik in dít vá nyo zó sa ját ügyé vel pél dá lóz va
mu tat ja be azt, hogy az R. sza bá lyo zá sa olyan ügyek re is
ki ha tás sal van – vissza me nõ le ge sen ér vé nye sü lõ hát rá -
nyos jog kö vet kez mé nyek kel – ame lyek ben ko ráb bi el íté -
lés hez kö tik a lõ fegy ver tar tás en ge dé lyé nek meg hosszab -
bí tá sá ra irá nyu ló ké re lem el uta sí tá sát. Adott bûn cse lek -
mény el kö ve té se és az en nek alap ján ho zott jog erõs íté let
el le né re ugyan is az in dít vá nyo zó 2003-ban ka pott lõ fegy -
ver tar tá si en ge délyt, de az R. idõ köz be ni ha tály ba lé pé se
 miatt – te kin tet tel az R. 3.  § (1) be kez dés c) pont já ra – az
en ge dély 2006-ban már nem hosszab bít ha tó meg. A je len -
le gi hely zet – az in dít vá nyo zó meg íté lé se sze rint – sér ti az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl le ve zet he tõ jog biz ton ság 
kö ve tel mé nyét.

In dít vány-ki egé szí té sé ben mind eh hez hoz zá tet te: a tá -
ma dott ren del ke zés el len té tes az Al kot mány 7.  § (1) be -
kez dé sé vel, mert nem az Eu ró pai Unió jo gá nak meg fe le lõ
ren del ke zést tar tal maz. A jog al ko tás rend jé nek sé rel me
kö ré ben ne ve sí ti az Al kot mány 7.  § (2) be kez dé sét, de
tény le ge sen a Btk. men te sí tés re vo nat ko zó sza bá lyo zá sá -
val kap cso la tos el len té té re utal. Ki fo gá sol ja to váb bá, hogy 
az R. ter ve ze tét a Ma gyar Va dász ka ma rá val nem vé le mé -
nyez tet ték. Vé le mé nye sze rint az R. meg aka dá lyoz za a va -
dász ka ma rai tag sá got, így sér ti az Al kot mány 63.  § (1) be -
kez dé sét. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a fegy ver tar -
tás alap ve tõ jog, ame lyet az R. az Al kot mány 8.  § (2) be -
kez dé sé be üt kö zõ en kor lá toz és tilt. Hi vat ko zik még az Al -
kot mány 70/A.  § (2) be kez dé sé re is, mert sze rin te az R.-rel 
kap cso lat ban a jog egyen lõ ség hi á nya mu tat ko zik. Az in -
dít vány arra vo nat ko zó an tar tal maz ha tá ro zott ké rel met,
hogy az Al kot mány bí ró ság az R. „bûn ügyi nyil ván tar tás -
ban sze rep lõ és a jog erõs dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ idõ -
tar tam fel té te le i nek alkot mány elle nességét” ál la pít sa meg.

1.11. Két in dít vá nyo zó (az egyik a má sik in dít vá nyá -
hoz csat la koz va) az Lft. 22.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel -
ha tal ma zó ren del ke zést tá mad ta el sõd le ge sen. In dít vá -
nyuk ban az zal ér vel tek, hogy a tör vényhozó a fel ha tal ma -
zás sal in do ko lat la nul szé les moz gás te ret biz to sí tott a Kor -
mány nak. Ez zel kap cso lat ban an nak a meg gyõ zõ dé sük nek 
ad tak han got, hogy a lõ fegy ver-en ge dé lyek ki adá sá nak és
vissza vo ná sá nak sza bá lyo zá sa ki zá ró lag tör vény ben le -
het sé ges.

Az R. 3.  § (1) be kez dés c) pont já nak „a bün te tés vagy
in téz ke dés kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott bûn ügyi
nyil ván tar tá sá nak idõ tar ta má ig” szö veg ré szé re vo nat ko -
zó an elõ ter jesz tett má sod la gos in dít vá nyuk ban a Btk.
100.  §-ával való el len té té re hi vat koz tak. Úgy lát ják, hogy
ez az el len tét ve szé lyez te ti a jog rend sta bi li tá sát, ezért az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé be üt kö zik.

In dít vá nyuk ban ha tá ro zott ké rel met ter jesz tet tek elõ az
R. ki fo gás olt szö veg ré szé nek, il let ve az Lft. fel ha tal ma zó
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ren del ke zé sé nek a ki hir de tés re vissza me nõ le ges ha tá lyú
meg sem mi sí té sé re.

2. Az R.-t al kot mány jo gi pa nasszal is tá mad ták. Az al -
kot mány jo gi pa naszt elõ ter jesz tõ meg je löl te az alkot -
mány elle nesnek vélt ren del ke zést [3.  § (1) be kez dés
c) pont], ja va sol ta ezen jog sza bály hely meg sem mi sí té sét
is, de a konk rét ügy ben való al kal ma zás meg til tá sát nem
kér te.

Az in dít vá nyo zó al kot mány bí ró sá gi ké rel mét az zal in -
do kol ta, hogy a tá ma dott ren del ke zés nem ve szi figye -
lembe a Btk. 104.  § (1) be kez dé sét, amely az elõ ze tes men -
te sí tés in téz mé nyét sza bá lyoz za. Az R. 3.  § (1) be kez dés
c) pont ja – ér vel a pa na szos – fi gyel men kí vül hagy min -
den fé le ked vez ményt és men te sí tést ak kor, ami kor a fegy -
ver tar tá sá hoz szük sé ges kö rül mé nye ket vizs gál ja. Nem
ve szi figye lembe pél dá ul azt, hogy a sza bad ság vesz tés fel -
füg gesz té sé nek idõ tar ta ma ered mé nye sen el telt-e, il let ve
azt sem, hogy az el ítélt elõ ze tes men te sí tés ben ré sze sült-e.
A pa na szos ál lás pont ja sze rint az R., mint ala cso nyabb
szin tû jog sza bály el lent mond egy ma ga sabb szin tû jog sza -
bály nak – a Btk.-nak –, ez ál tal meg sér ti az Al kot mány
35.  § (2) be kez dé sét.

3. Az R.-rel össze füg gés ben – utó la gos nor ma kont roll -
ra irá nyu ló ké re lem mel lett, az zal vagy la go san – olyan in -
dít vány is ér ke zett az Al kot mány bí ró ság ra, amely sze rint
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet oko -
zott az, hogy a jog al ko tó a már meg szer zett fegy ve rek
meg tar tá sá ra irá nyu ló el já rás díj- és költ ség men tes sé gét
nem biz to sí tot ta, il let ve a fegy ver ál la mi szerv nek tör té nõ
át adá sa ese tén a kár ta la ní tást nem sza bá lyoz ta.

II.

Az al kot mány bí ró sá gi el já rás ban figye lembe vett jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek a kö vet ke zõk:

1. Az Al kot mány in dít vá nyok kal érin tett rendelke -
zései:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -
kus jog ál lam.”

„7.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság jog rend sze re el fo gad ja
a nem zet kö zi jog ál ta lá no san el is mert sza bá lya it, biz to sít ja 
to váb bá a vál lalt nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gek és a bel -
sõ jog össz hang ját.

(2) A jog al ko tás rend jét tör vény sza bá lyoz za, amely nek
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.”

„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.”

„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -
hoz való jo got.”

„19.  § (3) E jog kö ré ben az Or szág gyû lés
[...]
m) köz ke gyel met gya ko rol;”
„30/A.  § (1) A köz tár sa sá gi el nök
[...]
k) gya ko rol ja az egyé ni ke gyel me zés jo gát,”
„35.  § (2) A Kor mány a maga fel adat kör ében ren de le te -

ket bo csát ki, és ha tá ro za to kat hoz. Eze ket a mi nisz ter el -
nök írja alá. A Kor mány ren de le te és ha tá ro za ta tör vénnyel 
nem le het el len té tes. A Kor mány ren de le te it a hi va ta los
lap ban ki kell hir det ni.”

„54.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber -
nek ve le szü le tett joga van az élet hez és az em be ri mél tó -
ság hoz, ame lyek tõl sen kit nem le het ön ké nye sen meg -
fosz ta ni.”

„57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt min -
den ki egyen lõ, és min den ki nek joga van ah hoz, hogy az el le -
ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a jo ga it és kö -
te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len és pár tat lan bí -
ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son bí rál ja el.

[...]
(4) Sen kit nem le het bû nös nek nyil vá ní ta ni és bün te tés -

sel súj ta ni olyan cse lek mény  miatt, amely az el kö ve tés ide -
jén a ma gyar jog sze rint nem volt bûn cse lek mény.”

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

„63.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az egye sü lé si jog
alap ján min den ki nek joga van a tör vény ál tal nem til tott
cél ra szer ve ze te ket lét re hoz ni, il le tõ leg azok hoz csat la -
koz ni.”

„70/A.  § (2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti
bár mi lyen hát rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go -
rú an bün te ti.”

„70/B.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek
joga van a mun ká hoz, a mun ka és a fog lal ko zás sza bad
meg vá lasz tá sá hoz.”

2. Az Lft. tá ma dott ren del ke zé se:
„22.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de -

let ben sza bá lyoz za a lõ fegy ve rek és lõ sze rek gyár tá sát, ja -
ví tá sát, szál lí tá sát, ha tás ta la ní tá sát, for gal ma zá sát, meg -
szer zé sét, tar tá sát, ki ál lí tá sát, be ho za ta lát, ki vi te lét, át szál -
lí tá sát, hasz ná la tát, a ha tás ta la ní tott lõ fegy ve rek tar tá sát és 
for ga lom ba ho za ta lát, az en ge dé lyek tar tal mi, for mai kö -
ve tel mé nye it.”

3. Az R. tá ma dott ren del ke zé sei:
„1.  § (1) E ren de let al kal ma zá sá ban
[...]
11. lõ fegy ver jel le ge: sö ré tes lõ fegy ver (hu za go lat lan

hosszú), go lyós lõ fegy ver (hu za golt hosszú), ma rok lõ -
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fegy ver (rö vid), 7,5 jo u le vagy an nál ki sebb csõ tor ko la ti
ener gi á jú fló bert fegy ver és 7,5 jo u le csõ tor ko la ti ener gia
fe let ti tel je sít mé nyû lég fegy ver;”

„3.  § (1) E ren de let el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a
2.  §-ban, va la mint az Ftv. 3.  §-ában em lí tett en ge dély nem
ad ha tó an nak,

[...]

c) akit ál lam el le ni bûn cse lek mény [a Bün te tõ Tör -
vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Btk.) X. fe je zet], em be ri ség el le ni bûn cse lek mény
(Btk. XI. fe je zet), sze mély el le ni bûn cse lek mény [Btk.
166–168.  §, 170.  § (2)–(5) be kez dés, 171.  §, 174.  §,
175/B.  §], nemi er kölcs el le ni erõ sza kos bûn cse lek mény
[Btk. 197. és 198.  §, 207.  § (3) be kez dés b) pont], hi va ta los 
sze mély el le ni bûn cse lek mé nyek (Btk. XV. fe je zet
V. cím), em ber csem pé szés (Btk. 218.  §), köz ér de kû üzem
mû kö dé sé nek meg za va rá sa (Btk. 260.  §), ter ror cse lek -
mény (Btk. 261.  §), nem zet kö zi jogi kö te le zett ség meg sze -
gé se (Btk. 26l/A.  §), légi jár mû, vas úti, vízi, köz úti tö meg -
köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár mû
ha ta lom ba ke rí té se (Btk. 262.  §), vissza élés lõ fegy ver rel
vagy lõ szer rel (Btk. 263/A.  §), a Btk. 263/A.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott – a kü lö nös vissza esés szem -
pont já ból a vissza élés lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel bûn cse -
lek mény hez ha son ló – bûn cse lek mény, bûn szer ve zet ben
rész vé tel (Btk. 263/C.  §), til tott ál lat vi a dal szer ve zé se
(Btk. 266/A.  §), ál lat kín zás (Btk. 266/B.  §), ga ráz da ság
(Btk. 271.  §), ön bí rás ko dás (Btk. 273.  §), ter mé szet ká ro sí -
tás (Btk. 281.  §), vissza élés ká bí tó szer elõ ál lí tá sá hoz hasz -
nált anyag gal (Btk. 283/A.  §) vagy va gyon el le ni szán dé -
kos bûn cse lek mény (Btk. XVIII. fe je zet 316–324.  § és
326–327.  §) el kö ve té se  miatt el ítél tek, il le tõ leg vele szem -
ben in téz ke dést al kal maz tak, a bün te tés vagy in téz ke dés
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott bûn ügyi nyil ván tar tá -
sá nak idõ tar ta má ig, de leg alább a jog erõs dön tés meg ho -
za ta lát kö ve tõ há rom évig;

d) akit bûn cse lek mény bûn szer ve zet ben tör tént el kö ve -
té se  miatt el ítél tek, il let ve, ha vele szem ben bûn cse lek -
mény bûn szer ve zet ben tör tént el kö ve té se  miatt in téz ke -
dést al kal maz tak, a bün te tés vagy in téz ke dés kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott bûn ügyi nyil ván tar tá sá nak idõ tar -
ta má ig, de leg alább a jog erõs dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ
há rom évig;”

„4.  § (1) A lõ fegy ver, a lõ fegy ver da rab, a lõ szer (lõszer -
elem), a fló bert töl tény, a fes ték lö võ fegy ver, a gáz- és
 riasztófegyver, a gáz- és ri asz tó töl tény, a lég fegy ver, a
szín há zi fegy ver gyár tá sát, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén tör té nõ for gal ma zá sát, a lõ fegy ver, a lõ szer (lõszer -
elem) ke res ke del mi célú, ki vi te lét, a te vé keny ség he lye, az 
or szág te rü le tén tör té nõ át szál lí tá sát, be ho za ta lát a Ma gyar 
Köz tár sa ság te rü le té re tör té nõ ha tár át lé pés he lye sze rint
ille té kes me gyei (bu da pes ti) rend õr-fõkapitányság en ge -
dé lye zi.”

„27.  § (1) E ren de let el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a ki -
zá ró lag 7,5 jo u le vagy an nál ki sebb csõ tor ko la ti ener gi á jú
lö ve dék ki lö vé sé re al kal mas tûz fegy ver meg szer zé se és

tar tá sa cél lö vé szet re a 20. szá mú mel lék let sze rint, a 28.  §
(1) be kez dé sé nek b)–g) pont já ban em lí tett szer ve zet nek és 
az 1. szá mú mel lék let sze rint an nak a sze mély nek en ge dé -
lyez he tõ, aki ti zen nyol ca dik élet évét be töl töt te és nem áll a 
3.  § (1) be kez dé sé nek c)–e) pont já ban fog lalt ki zá ró ren -
del ke zé sek ha tá lya alatt.”

„32.  § (2) A ki zá ró lag 7,5 jo u le vagy an nál ki sebb csõ -
tor ko la ti ener gi á jú lö ve dék ki lö vé sé re al kal mas tûz fegy -
ver és a szín há zi fegy ver tar tá sá ra, a gáz- és ri asz tó fegy ver
vi se lé sé re, a mu ze á lis fegy ver sport lö vé szet célú hasz ná la -
tá ra ki adott en ge dély vissza vo ná sig ér vé nyes.”

„52.  § (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik
na pon lép ha tály ba.”

„53.  § (2) Ezt a ren de le tet az elsõ fokú ha tá ro zat tal el
nem bí rált ügyek ben is al kal maz ni kell.”

„54.  § (1) A ren de let ha tály ba lé pé se elõtt en ge dély nél -
kül tar tott, ki zá ró lag 7,5 jo u le vagy an nál ki sebb csõ tor ko -
la ti ener gi á jú tûz fegy ver tar tá sá ra leg ké sõbb 2006. jú ni us
30-ig en ge délyt kell kér ni.”

III.

Az Lft. 22.  § (1) be kez dé sé nek, va la mint az R. egé szé -
nek, il let ve az R. egyes ren del ke zé se i nek alkot mány elle -
nességét ál lí tó in dít vá nyok az aláb bi ak  miatt rész ben meg -
ala po zot tak.

A.

Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként az R. egyes ren del ke zé -
se i vel kap cso la tos in dít vá nyok vizs gá la tát vé gez te el a kö -
vet ke zõk sze rint.

1. Az egyik in dít vá nyo zó az R. 1.  § (1) be kez dés
11. pont já nak „75 jo u le vagy an nál ki sebb csõ tor ko la ti
ener gi á jú fló bert fegy ver”, a 4.  § (1) be kez dés „fló bert töl -
tény”, a 32.  § (2) be kez dé sé nek „7,5 jo u le vagy an nál ki -
sebb csõ tor ko la ti ener gi á jú lö ve dék ki lö vé sé re al kal mas
tûz fegy ver és” szö veg ré szek kel, va la mint a 27.  § (1) be -
kez dé sé vel kap cso lat ban a szer zett jog sé rel mét ál lí tot ta,
va gyis sze rin te a tá ma dott ren del ke zé sek az Al kot mány
2.  § (1) be kez dé sé be üt köz nek. A ki fo gás olt sza bá lyo zás
lé nye gi tar tal ma az, hogy en ge dély kö te les sé tesz ko ráb ban 
en ge dély nél kül tart ha tó fegy ve re ket, így a fló bert fegy -
vert is. Egy má sik in dít vá nyo zó eh hez kap cso ló dó an tá -
mad ta az R. 54.  § (1) be kez dé sét, amely ha tár idõ meg je lö -
lé sé vel elõ ír ja az en ge dély be szer zé sét. Sze rin te ez az elõ -
írás a vissza me nõ le ges ha tá lyú jog al ko tás ti lal má ba, így az 
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé be üt kö zik.

Az Al kot mány bí ró ság a tá ma dott ren del ke zé sek tar tal -
mi vizs gá la tá nak le foly ta tá sát meg elõ zõ en át te kin tet te az
Lft. és az R. fo ga lom meg ha tá ro zá sa it, va la mint ez zel
össze füg gés ben a jog al ko tás egyes kö rül mé nye it, kü lö nös
te kin tet tel az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak a fegy ve -
rek meg szer zé sé nek és tar tá sá nak el len õr zé sé rõl  szóló
91/477/EGK irány el vé re (a továb biak ban: Irány elv).
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 Ennek so rán vizs gál ta egy to váb bi in dít vá nyo zó nak a
tárgy kör höz kap cso ló dó két in dít vá nyát is, ame lyek kö zül
az egyik az R. nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé sét ál lí tot ta
[Al kot mány 7.  § (1) be kez dés], a má sik pe dig a jog al ko tás -
ról  szóló 1987. évi XI. tör vényre hi vat ko zás sal sé rel mez te
az R. ter ve ze te vé le mé nye zé si kö te le zett sé gé nek el ma ra -
dá sát [Al kot mány 7.  § (2) be kez dés].

A 2004. má jus 1-jén ha tály ba lé pett Lft., és a mint egy
négy hó nap pal ké sõbb meg je lent R. ren del ke zé sei – az
Irány elv elõ írásaira te kin tet tel – a ko ráb bi sza bá lyo zás hoz
ké pest több vo nat ko zás ban meg vál toz tat ták a lõ fegy ver,
lõ fegy ver fõ da rab és lõ szer meg szer zé sé re, tar tá sá ra és
hasz ná la tá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket. Az egyik vál to -
zás ép pen az volt, hogy a jog al ko tó ki ter jesz tet te az en ge -
dély hez kö tött sé gi kört, így a fló bert fegy ve rek meg szer zé -
se és tar tá sa – már az Lft. 3.  § (1) be kez dé se alap ján is – en -
ge dély kö te les sé vált. Az Lft. 3.  § (2) be kez dé se ugyan ak -
kor dek la rál ta, hogy a fló bert fegy ve rek te kin te té ben egy -
sze rû sí tett ha tó sá gi sza bá lyo kat fog a Kor mány meg ál la pí -
ta ni. Az R. 27.  §-a ér tel mé ben ez úgy va ló sult meg,
hogy – szem ben más fegy ver faj ták kal – a fló bert fegy ver
meg szer zé sét ké rel me zõ sze mély nek mind össze két fel té -
tel nek kell meg fe lel nie: nagy ko rú nak kell len nie és nem
áll hat az R. 3. § (1) be kez dés c)–e) pont ja i ban fog lalt ki zá -
ró ren del ke zé sek ha tá lya alatt.

A fen ti ek ben is mer te tett jog al ko tá si fo lya mat hoz kap -
cso ló dó an az Al kot mány bí ró ság vizs gál ta a jog al ko tás
rend jé nek sé rel mét ál lí tó in dít ványt, va gyis azt, hogy
alkot mány elle nességet ered mé nye zett-e az R. ter ve ze te
vé le mé nyez te té sé nek el ma ra dá sa.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta tö ret len ab ban, hogy
nem ál la pít ja meg a jog sza bály alkot mány elle nességét ön -
ma gá ban azért, mert a jog sza bály-elõ ké szí tés so rán az elõ -
ter jesz tõ va la mely egyez te té si vagy vé le mé nyez te té si kö -
te le zett sé gé nek nem tett ele get. A tör vény ben fog lal tak be
nem tar tá sa két ség kí vül tör vénysértés, de ön ma gá -
ban – szûk ki vé tel tõl el te kint ve – nem va ló sít meg alkot -
mány elle nességet. A jog sza bály elõ ké szí tés re vo nat ko zó
tör vényi elõ írások meg sér té se az ille té kes szer vek ál lam -
igaz ga tá si jogi, eset leg po li ti kai fe le lõs sé gét ala poz hat ja
meg csu pán. [Lásd 7/2004. (III. 24.) AB ha tá ro zat, ABH
2004, 98, 105.; to váb bá: 496/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH
1991, 493, 495–496.]

Sem az in dít vány alap ján, sem más kö rül mény re te kin -
tet tel az Al kot mány bí ró ság nem lát ta in do kát an nak, hogy
ki ala kult gya kor la tá tól a je len ügy ben el tér jen. Meg ál la pí -
tot ta, hogy a jog sza bály-ter ve zet vé le mé nyez te té sé nek el -
ma ra dá sa  miatt az R. nem üt kö zik az Al kot mány 7.  §
(2) be kez dé sé be, ezért az in dít ványt el uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság az Lft. és az R. fo ga lom meg ha tá -
ro zá sai kö zül az aláb bi a kat eme li ki: az R. 1.  § (1) be kez -
dés 1. pont ja úgy ren del ke zik, hogy fegy ver nek mi nõ sül a
lõ fegy ver, gáz- és ri asz tó fegy ver, lég fegy ver, fes ték lö võ
fegy ver, mu ze á lis fegy ver, szín há zi fegy ver. Az Lft. 2.  §
16. pont ja sze rint lõ fegy ver a tûz fegy ver, va la mint az a
lég fegy ver, amely bõl 7,5 jo u le-nál na gyobb csõ tor ko la ti

ener gi á jú, szi lárd anya gú lö ve dék lõ he tõ ki. Az Lft. 2.  §
29. pont ja ér tel mé ben a tûz fegy ver olyan, a tör vény mel -
lék le té nek „A”, „B”, „C” vagy „D” ka te gó ri á já ban meg ha -
tá ro zott esz köz, amely bõl a ki ter je dõ for ró gáz to ló ere je
ál tal meg haj tott szi lárd anya gú lö ve dék lõ he tõ ki. [A „B”
ka te gó ri á ba tar toz nak – töb bek kö zött – a pe rem gyúj tá sú
egy lö ve tû rö vid tûz fegy ve rek, me lyek tel jes hossza
28 cm-nél rö vi debb.] Az Lft. 2.  § 7. pont ja sze rint a fló bert
rö vid lõ fegy ver olyan pe rem gyúj tá sú egy lö ve tû rö vid tûz -
fegy ver, mely nek tel jes hossza 28 cm-nél rö vi debb, ki zá -
ró lag fló bert töl tény mû köd te té sé re al kal mas és az Irány elv 
sze rint a „B” en ge dély kö te les ka te gó ri á ba tar to zik.

A lõ fegy ve rek re vo nat ko zó sza bá lyo zás meg vál toz ta tá -
sá ban meg ha tá ro zó sze re pet ját szott az Irány elv, amely nek 
ér tel mé ben a csõ tor ko la ti ener gia nagy sá gá ra te kin tet nél -
kül va la mennyi tûz fegy ver (az is mer te tett ér tel me zõ ren -
del ke zé sek sze rint a fló bert fegy ver is ilyen nek mi nõ sül)
tar tá sát en ge dély hez kell köt ni.

Az Irány elv 7. cik ke sze rint sen ki sem sze rez het, il let ve
bir to kol hat a tag ál lam en ge dé lye nél kül „B” ka te gó ri á ba
(,,en ge dély hez kö tött lõ fegy ve rek”) so rolt lõ fegy vert. Az
Irány elv I. mel lék le te alap ján ide tar toz nak – töb bek kö -
zött – a pe rem gyúj tá sú egy lö ve tû rö vid lõ fegy ve rek, me -
lyek tel jes hossza 28 cm-nél rö vi debb.

Az R. egyes ren del ke zé se it ki fo gá so ló in dít vá nyo zó az
Eu ró pai Unió nor má i ra ál ta lá nos ság ban hi vat koz va vi tat -
ta, hogy azok alap ján kö te le zõ lett vol na a fló bert fegy ve -
rek bir tok lá sá nak en ge dély hez kö té se. Az Al kot mány bí ró -
ság ez zel kap cso lat ban le szö ge zi: an nak vizs gá la ta, hogy
mi mi nõ sül fló bert fegy ver nek, és eh hez ké pest en ge dély -
kö te les fegy ver nek a kö zös sé gi jog kö ré ben, nem tar to zik
ha tás kö ré be. Eb bõl fa ka dó an azt sem vizs gál ja, hogy a kö -
zös sé gi jog egyes elõ írásait – így kü lö nö sen az Irány elv
I. Mel lék let II. „B ka te gó ria – En ge dély hez kö tött lõ fegy -
ve rek” címû ré szét – a tag ál la mi jog al ko tó meg fele lõen ül -
tet te-e át sa ját jog rend jé be. Az Al kot mány bí ró ság – ed di gi
gya kor la tá nak meg fele lõen – a je len ügy ben elõ ter jesz tett
in dít vány foly tán is az Irány el ven ala pu ló ma gyar jog sza -
bály al kot má nyos sá gá nak vizs gá la tát vé gez te el anél kül,
hogy a vizs gá lat az Irány elv ér vé nyes sé gét vagy az imp le -
men tá lás meg fe le lõ sé gét érin tet te vol na. [Lásd
744/B/2004. AB ha tá ro zat, ABH 2005, 1281, 1283.; lásd
to váb bá: 17/2004. (V. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 291,
297.; leg utóbb: 66/2006. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABK
2006. no vem ber, 915, 921.]

A nem zet kö zi jog ál ta lá no san el is mert sza bá lya i ra hi -
vat ko zás sal ér ke zett má sik in dít ványt, ame lyik az R.-rel
össze füg gés ben az Al kot mány 7.  § (1) be kez dé sé nek sé rel -
mét ál lí tot ta, az Al kot mány bí ró ság az aláb bi ak  miatt
vissza uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 44.  §-a sze rint va la mely jog -
sza bály nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé sét ki zá ró lag az
Abtv. 21.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer vek, il let -
ve sze mé lyek in dít vá nyoz hat ják: az Or szág gyû lés, an nak
ál lan dó bi zott sá ga, bár mely or szág gyû lé si kép vi se lõ, a
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köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány vagy an nak tag ja, az Ál la -
mi Szám ve võ szék el nö ke, a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke és
a leg fõbb ügyész. Mi vel az in dít vá nyo zó nem tar to zik e jo -
go sul tak kö ré be, így en nek az el já rás nak a meg in dí tá sá ra
nincs jo go sult sá ga. Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány -
bí ró ság ezt az in dít ványt – 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 zat (a továb biak ban: Ügy rend, ABH 2003, 2065.) 29.  §
c) pont ja alap ján – vissza uta sí tot ta.

1.1. Az R. tá ma dott ren del ke zé sei tar tal mi vizs gá la tá -
nak elsõ ele me az volt, hogy a lõ fegy ver meg szer zé se en -
ge dély hez kö tött sé gé nek ki ter jesz té se sér ti-e a szer zett jo -
gok vé del mé nek az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl le ve -
ze tett kö ve tel mé nyét.

Az Al kot mány bí ró ság ér tel me zé se sze rint: „[a] jog biz -
ton ság – töb bek kö zött – meg kö ve te li a meg szer zett jo gok
vé del mét, a tel je se dés be ment, vagy egyéb ként vég le ge sen 
le zárt jog vi szo nyok érin tet le nül ha gyá sát, il let ve a múlt -
ban ke let ke zett, tar tós jog vi szo nyok meg vál toz tat ha tó sá -
gá nak al kot má nyos sza bá lyok kal való kor lá to zá sát.”
[11/1992. (III. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 77, 81.]

Ugyan ak kor az Al kot mány bí ró ság rá mu ta tott az Al kot -
mány ból le ve ze tett kö ve tel mény ér tel me zé si ha tá ra i ra is:
„[a] szer zett jo gok vé del mé nek al kot má nyos jog ál lam ban
sza bály ként kell ér vé nye sül nie, az azon ban nem ab szo lút
ér vé nyû és ki vé telt nem tûrõ kö ve tel mény. [...] A szer zett
jo gok kal azon ban a pusz tán el vont jogi le he tõ sé gek, ame -
lyek még fenn ál ló konk rét jog vi szo nyok kal össze füg gés -
ben nin cse nek, csak tá vo li, köz ve tett kap cso lat ban van -
nak. Az al kot má nyos vé del met él ve zõ »szer zett jo gok« a
már konk rét jog vi szo nyok ban ala nyi jog ként meg je le nõ
jo go sult sá gok, il le tõ leg azok a jog sza bá lyi »igér vé nyek«
és vá ro má nyok, ame lye ket a jog al ko tó a konk rét jog vi szo -
nyok ke let ke zé sé nek le he tõ sé gé vel kap csol össze. A jog -
sza bá lyok hát rá nyos meg vál toz ta tá sa így csak ak kor el len -
té tes a »szer zett jo gok« al kot má nyos ol tal má val, ha a mó -
do sí tás a jog ál tal már vé dett jog vi szo nyok le fo lyá sá ban
idéz elõ a jog ala nyok ra néz ve ked ve zõt len vál toz ta tást.
[...] A jog sta bi li tá sá ra, elõ re lát ha tó sá gá ra vo nat ko zó al -
kot má nyos szem pont nem je len ti a jog sza bá lyok meg vál -
toz tat ha tat lan sá gát.” (731/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH
1995, 801, 805–806.)

A fló bert fegy ve rek en ge dély nél kü li tar tá sa az Lft. és az 
R. ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en nem egy má sik – ko ráb ban
ha tá lyos – jog sza bály ren del ke zé se in ala pult, ha nem pusz -
tán azon a té nyen, hogy ez a fegy ver faj ta nem volt en ge -
dély kö te les. Ezen túl me nõ en vi szont olyan jog sza bály sem 
volt, amely az en ge dély-men tes sé get a jö võ re néz ve – min -
den ké sõb bi fló bert fegy ver-meg szer zés ese té re – meg ál la -
pí tot ta vol na. Eb bõl a hely zet bõl ér te lem sze rû en kö vet ke -
zik, hogy egye di en ge dé lyek tar tal mát az R. nem érint het -
te, azt ked ve zõt le nül meg nem vál toz tat hat ta. Az R. tá ma -
dott ren del ke zé sei te hát nem von nak el szer zett jo got, il le -
tõ leg nem hi ú sít ják meg jog sza bá lyi igér vény avagy vá ro -
mány be kö vet ke zé sét.

Az Al kot mány bí ró ság en nek meg fele lõen meg ál la pí tot -
ta, hogy az R. 1.  § (1) be kez dés 11. pont já nak „75 jo u le
vagy an nál ki sebb csõ tor ko la ti ener gi á jú fló bert fegy ver”,
a 4.  § (1) be kez dés „fló bert töl tény”, a 32.  § (2) be kez dé sé -
nek „7,5 jo u le vagy an nál ki sebb csõ tor ko la ti ener gi á jú lö -
ve dék ki lö vé sé re al kal mas tûz fegy ver és” szö veg ré szei,
va la mint a 27.  § (1) be kez dé se – a szer zett jo gok vé del mé -
vel össze füg gés ben – nem sér tik az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sét, ezért az in dít ványt el uta sí tot ta.

1.2. A tar tal mi vizs gá lat má sik ele me az volt, hogy az R. 
54.  § (1) be kez dé sé ben ha tár idõ meg je lö lé sé vel elõ írt en -
ge dély-be szer zé si kö te le zett ség az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé bõl le ve ze tett vissza me nõ le ges ha tá lyú jog al ko tás
ti lal má ba üt kö zik-e.

A jog biz ton ság kö ve tel mé nye az Al kot mány bí ró ság ér -
tel me zé sé ben a jog al ko tó kö te le zett sé gé vé te szi azt, hogy
a jog sza bá lyok vi lá go sak, egy ér tel mû ek és mû kö dé sü ket
te kint ve ki szá mít ha tó ak, elõ re lát ha tó ak le gye nek a jog sza -
bá lyok cím zett jei szá má ra. [9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 59, 65–66.; 11/1992. (III. 5.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 77, 81–82.; 28/1993. (IV. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1993, 220, 225.]. Az Al kot mány bí ró ság a ki szá mít -
ha tó ság és az elõ re lát ha tó ság kö ve tel mé nyé bõl ve zet te le a 
vissza me nõ le ges ha tá lyú jog al ko tás ti lal má nak al kot má -
nyos el vét. [34/1991. (VI. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1991,
170, 173.; 11/1992. (III. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 77,
81–82.; 25/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 131,
132.; 28/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 155,
158.; 4/1992. (I. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 332, 333.].

A 25/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat ban meg ál la pí tot ta:
„[a] jog ál la mi ság egyik fon tos al ko tó ele me a jog biz ton -
ság, amely egye bek kö zött meg kö ve te li, hogy

– az ál lam pol gá rok jo ga it és kö te les sé ge it a tör vény ben 
meg sza bott mó don ki hir de tett és bár ki szá má ra hoz zá fér -
he tõ jog sza bá lyok sza bá lyoz zák,

– meg le gyen a tény le ges le he tõ ség arra, hogy a jog ala -
nyok ma ga tar tá su kat a jog elõ írásaihoz tud ják iga zí ta ni,
en nek ér de ké ben a jog sza bá lyok a ki hir de té sü ket meg elõ -
zõ idõ re néz ve ne ál la pít sa nak meg kö te le zett sé get, il le tõ -
leg va la mely jog sze rû ma ga tar tást vissza me nõ le ges ér -
vénnyel ne mi nõ sít se nek jog el le nes nek.

A jog biz ton ság e két alap ve tõ kö ve tel mé nye kö zül bár -
me lyik nek a fi gyel men kí vül ha gyá sa össze egyez tet he tet -
len az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel, s így alkot mány -
elle nes. Tel je sen nyil ván va ló ugyan is, hogy egy jog ál lam -
ban sen kit sem le het fe le lõs ség re von ni olyan jog sza bály
meg sér té se  miatt, ame lyet az érin tett sze mély nem is mert
és nem is is mer he tett, mi vel azt vagy egy ál ta lán nem hir -
det ték ki, vagy utó lag hir det ték ki és vissza me nõ le ges ér -
vénnyel lép tet ték ha tály ba. Ugyan ez ér te lem sze rû en
irány adó a kö te le zett sé gek utó la gos meg ál la pí tá sá ra is.”
(ABH 1992, 131, 132.)

Eb ben az ér te lem ben fo gal maz za meg a vissza me nõ le -
ges jog al ko tás ti lal mát a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi
XI. tör vény 12.  § (2) be kez dé se is, amely sze rint „[a] jog -
sza bály a ki hir de té sét meg elõ zõ idõ re nem ál la pít hat meg
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kö te le zett sé get, és nem nyil vá nít hat va la mely ma ga tar tást
jog el le nes sé”.

Mind ezt figye lembe véve a je len ügy ben az Al kot mány -
bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az R. 54.  § (1) be kez dé se nem 
tar tal maz olyan ren del ke zést, amely a jog sza bály ha tály -
ba lé pé sét meg elõ zõ idõ szak ra vo nat koz na, vagy an nak
alap ján le zárt (tel je se dés be ment) jog vi szo nyo kat kel le ne
fe lül vizs gál ni.

Az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat kö vet ke ze tes ab ban,
hogy in do kolt eset ben a vizs gá la tot ki ter jesz ti a ti la lom
köz vet len meg sér té sén túl me nõ en arra az eset re is, ha a
jog sza bály ren del ke zé se it – erre irá nyu ló ki fe je zett ren del -
ke zés sze rint – a jog sza bály ha tály ba lé pé se elõtt lét re jött
jog vi szo nyok ra is al kal maz ni kell. [57/1994. (XI. 17.) AB
ha tá ro zat, ABH 1994, 316, 324.; leg utóbb: 68/2006.
(XII. 6.) AB ha tá ro zat, ABK 2006. de cem ber, 1021, 1028.]

A je len eset ben azon ban az Al kot mány bí ró ság fen tebb
(az 1.1. pont alatt) már meg ál la pí tot ta, hogy az R. ha tály -
ba lé pé sét meg elõ zõ en – ép pen a jogi sza bá lyo zat lan ság ból 
fa ka dó an – konk rét en ge dé lye zé si jog vi szo nyok a fló bert
fegy ve rek te kin te té ben nem lé tez tek, ezért fo gal mi lag ki -
zárt a lét re sem jött en ge dé lye zé si jog vi szo nyo kat érin tõ
vissza me nõ le ges sza bá lyo zás le he tõ sé ge.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fej tet tek alap ján meg ál la pí -
tot ta, hogy az R. 54.  § (1) be kez dé se – a vissza me nõ le ges
ha tá lyú jog al ko tá si ti la lom mal össze füg gés ben – nem sér ti 
az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét, ezért az in dít ványt el -
uta sí tot ta.

2. A leg több in dít vá nyo zó az R. 3.  § (1) be kez dés
c) pont ját tá mad ta, kö zü lük ket ten egy út tal a d) pon tot is
ki fo gás ol ták. Az in dít vá nyok egyi két al kot mány jo gi pa -
nasz ként ter jesz tet ték elõ, egy má sik nak pe dig csak a tar -
tal má ból kö vet kez tet he tõ ki, hogy ugyan ezt a sza bá lyo zá si 
ele met tá mad ja. Az egyik in dít vá nyo zó konk rét ügy ben
való al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sát is ké rel mez te. Egy
to váb bi in dít vá nyo zó a jog egyen lõ ség meg va ló su lá sá nak
sé rel mét ál lí tot ta az R. egé szé vel, de kü lö nö sen az itt vizs -
gált ren del ke zé se i vel össze füg gés ben.

Az egyes in dít vá nyo zók a vizs gált sza bá lyo zás sal kap -
cso lat ban szá mos al kot má nyi ren del ke zés sé rel mé re hi vat -
koz tak, így konk ré tan: a 2.  § (1) be kez dé sé re, a 7.  § (2) be -
kez dé sé re, a 8.  § (1) és (2) be kez dé sé re, a 13.  § (1) be kez -
dé sé re, a 19.  § (3) be kez dés m) pont já ra, a 30/A.  § (1) be -
kez dés k) pont já ra, a 35.  § (1) be kez dés a) és b) pont ja i ra,
(2) be kez dé sé re, az 54.  § (1) be kez dé sé re, az 57.  § (1) és
(4) be kez dé se i re, az 59.  § (1) be kez dé sé re, a 63.  § (1) be -
kez dé sé re, a 70/A.  § (2) be kez dé sé re, va la mint a 70/B.  §
(1) be kez dé sé re.

Mi e lõtt az egyes al kot má nyi ren del ke zé sek kel össze -
füg gõ vizs gá lat ra rá tér ne, az Al kot mány bí ró ság meg jegy -
zi: a fegy ver tar tás en ge dé lye zé si el já rá sá ban nem csak az
vál to zott, hogy bõ vült a tár gyi kör (lásd az elõ zõ pont ban
ki fej tet te ket), ha nem az en ge dély meg szer zé se iránt ké rel -
met elõ ter jesz tõ vel szem ben is szi go rúbb elõ éle ti fel té te le -
ket ír elõ a vizs gált sza bá lyo zás. Az R. 3.  § (1) be kez dés

c) pont ja alap ján ugyan is nem kap hat fegy ver tar tá si en ge -
délyt az, akit bi zo nyos bûn cse lek mé nyek  miatt el ítél tek, il -
le tõ leg vele szem ben in téz ke dést al kal maz tak, a bün te tés
vagy in téz ke dés kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott bûn -
ügyi nyil ván tar tá sá nak idõ tar ta má ig, de leg alább a jog erõs 
dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ há rom évig. Ugyan ez a ki zá ró 
fel té tel ér vé nye sül a d) pont sze rint azok kal a sze mé lyek -
kel szem ben, akik bûn szer ve zet ben kö ve tet tek el bûn cse -
lek ményt. A bûn ügyi nyil ván tar tás bün te tõ jo gi funk ci ó ja
ab ban ra gad ha tó meg, hogy rész ben se gí ti a bûn cse lek mé -
nyek fel de rí té sét, rész ben pe dig le he tõ vé te szi bi zo nyos
jog kö vet kez mé nyek (a vissza esés Btk.-ban meg ha tá ro zott
kü lön bö zõ for mái) al kal ma zá sát.

A jog al ko tó a szi go rí tást egy részt az ál lam élet- és
egész ség vé del mi kö te le zett sé gé vel, más részt az zal in do -
kol ta, hogy szá mos más te rü le ten (fon tos és bi zal mas mun -
ka kör be töl té se, ügy vé di ka ma rai tag fel vé tel, köz jegy zõi
ki ne ve zés) is figye lembe ve szik a bûn ügyi nyil ván tar tás -
ban sze rep lés té nyét.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyok ban fog lal -
tak ra te kin tet tel el sõ ként az alap jo gi kér dé se ket vizs gál ta,
va gyis a tu laj don hoz való jog [Al kot mány 13.  § (1) be kez -
dés], az em be ri mél tó ság hoz való jog [54.  § (1) be kez dés],
a bí ró ság hoz való jog és a nul lum cri men, nul la po e na sine
lege elve [57.  § (1), (4) be kez dé sek], a sze mé lyes ada tok
vé del mé hez való jog [59.  § (1) be kez dés], az egye sü lé si
jog [63.  § (1) be kez dés], va la mint a mun ká hoz és a fog lal -
ko zás sza bad meg vá lasz tá sá hoz való jog [70/B.  § (1) be -
kez dés] sé rel mét, il let ve az alap jo gok tisz te let ben tar tá sá -
nak és vé del mé nek elõ írásáról, il le tõ leg az alap jo gi kor lá -
to zás ról  szóló al kot má nyi ren del ke zé sek [8.  § (1) és (2) be -
kez dés] ér vé nye sü lé sét.

Az Al kot mány bí ró ság a lõ fegy ver tar tás ko ráb ban ha tá -
lyos sza bá lya it több al ka lom mal vizs gál ta. En nek so rán
meg ál la pí tot ta, hogy a lõ fegy ver tar tás joga nem tar to zik az 
alap ve tõ em be ri jo gok kö ré be. A kü lön bö zõ fegy ver faj ták
meg szer zé sé nek, tar tá sá nak mó do za tai, bir tok lá suk fel té -
te lei nin cse nek az Al kot mány ban sza bá lyoz va. [14/1992.
(III. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 338, 340.]

Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor hang sú lyoz ta, hogy
a tárgy kör jogi sza bá lyo zá sá hoz fon tos tár sa dal mi ér dek
fû zõ dik. [Lásd 14/1992. (III. 30.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 338, 341.] Több ha tá ro zat is tar tal maz za azt, hogy a
lõ fegy ve rek sa já tos jel le ge mi ért kö ve te li meg – más dol -
gok bir tok lá sá hoz ké pest – a lé nye ge sen na gyobb ál la mi
be avat ko zást:

„A le gá li san for ga lom ban tart ha tó kézi lõ fegy ve rek szá -
má nak jog sza bá lyi kor lá to zá sa éssze rû in dok ra ve zet he tõ
vissza: a köz biz ton ság vé del me ér de ké ben a min den ko ri
köz ha ta lom nak egye ne sen al kot má nyos kö te les sé ge, hogy 
egyes alap ve tõ jo gok vé del me ér de ké ben az azok ér vé nye -
sü lé sé re ve szélyt je len tõ tu laj do ni tár gyak te kin te té ben
kor lá to zá so kat al kal maz zon. Az Al kot mány bí ró ság az
58/1994. (XII. 14.) AB ha tá ro za tá ban már ki fej tet te, hogy
az em be ri élet te võ le ges ál la mi vé del mét szol gá ló olyan
bün te tõ, pol gá ri, köz igaz ga tá si jog sza bá lyo kat kell hoz ni
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és vég re haj ta ni, ame lyek »az em be ri éle tet má sok te vé -
keny sé gé tõl vagy te vé keny sé gé nek ered mé nyé tõl óv -
ják.«” (720/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1998, 1005,
1007.)

„A köz ren det lõ fegy ve rek hasz ná la tá val sú lyo san le het
ve szé lyez tet ni, ezért a lõ fegy ver for gal má nak, hasz ná la tá -
nak ese ten ként szû kebb vagy tá gabb körû kor lá to zá sa
vagy til tá sa, s az erre fel jo go sí tó mi nisz te ri vég re haj tá si
ren de let ép pen az al kot má nyos rend vé del mét se gí ti elõ.”
[22/1991. (IV. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 408, 410.]

„A mû sza ki hiba vagy a lõ fegy ver hasz ná la tát be fo lyá -
so ló egész ség ká ro so dás em be ri éle tet ve szé lyez tet het. Az
élet hez és egész ség hez való alap jog vé del me pe dig a vég -
ze tes lõ fegy ver- hasz ná la ti hi bák meg elõ zé se cél já -
ból – olyan fon tos al kot má nyos ér dek, hogy az a szi go rú
sza bá lyo zást min den kép pen szük sé ges sé te szi.” [14/1992.
(III. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 338, 341.]

„[...] az ál lam élet- és egész ség vé del mi kö te le zett sé gé -
bõl is kö vet ke zik, hogy ad mi niszt rá ci ós kor lá to kat ál lít fel
olyan te rü le te ken, ame lyek az élet- és egész ség hez való
jog ér vé nye sü lé sé re fo ko zott ve szélyt je len te nek (lásd: pl.
lõ fegy ver tar tás).” (677/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH 2000,
590, 597.)

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta – fog lal ja össze a
744/B/2004. AB ha tá ro zat – azt mu tat ja, hogy a lõ fegy ver -
tar tás kér dés kö rét min dig össze kap csol ta a köz biz ton ság
vé del mé vel, és ál ta lá ban az zal a ve szély hely zet tel, amit a
lõ fegy ve rek bir tok lá sa szük ség kép pen ered mé nyez. (ABH 
2005, 1281, 1284.)

A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság – ed di gi gya kor la -
tát is figye lembe véve – azt ál la pí tot ta meg, hogy az R.
vizs gált ren del ke zé sei nem sér tik az Al kot mány 8.  § (1), il -
le tõ leg (2) be kez dé sét, és egyik fel hí vott alap jo got sem
kor lá toz zák alkot mány elle nesen, ezért va la mennyi ide vo -
nat ko zó in dít ványt el uta sí tot ta.

Az alap jo gok vé del mé vel és kor lá toz ha tó sá guk kal kap -
cso lat ban az Al kot mány bí ró ság min de nek elõtt le szö ge zi:
a lõ fegy ve rek meg szer zé sé vel és tar tá sá val kap cso la tos
sza bá lyo zás és az en nek ré sze ként meg je le nõ kor lá to zá sok 
az ál la mot ter he lõ alap jog vé del mi kö te le zett ség bõl fa kad -
nak. Az ál lam kö te les sé ge ugyan is nem me rül ki ab ban,
hogy tar tóz kod nia kell az alap ve tõ jo gok meg sér té sé tõl,
ha nem ma gá ban fog lal ja azt is, hogy gon dos kod nia kell az
ér vé nye sü lé sük höz szük sé ges fel té te lek ki ala kí tá sá ról. Az
em be ri élet vé del mé nek biz to sí tá sa az egyik ilyen ki e mel -
ke dõ en fon tos – az Al kot mány 8.  § (1) be kez dé sé bõl fa ka -
dó – ál la mi kö te les ség, amely nek tel je sí té se meg ala poz za
az élet re, tes ti ép ség re és egész ség re ve szé lyes tár gyak kö -
ré ben a szi go rú jog sza bá lyi kor lá to zá so kat. Az R. vizs gált
ren del ke zé sei en nek meg fele lõen bi zo nyos sze mé lye ket
idõ le ge sen el zár nak at tól, hogy ve szé lyes tár gyat jog sze -
rû en bir to kol ja nak.

Az egyes alap jo gok te kin te té ben az aláb bi rész le te zõ
meg ál la pí tá sok kal in do kol ja dön té sét az Al kot mány bí ró -
ság:

2.1.1. A 720/B/1997. AB ha tá ro zat ban elvi él lel le szö -
gez te: „[a] fegy ver meg szer zé sé nek és tar tá sá nak joga még 
tu laj don szer zés ese tén sem alap jog.” (ABH 1998, 1005,
1007.) Eb bõl kö vet ke zõ en az R. vizs gált ren del ke zé se i nek 
a lõ fegy ve rek tu laj don lá sá val kap cso lat ba hoz ha tó sza bá -
lyo zá si tar tal ma a tu laj don hoz való alap jo got nem érin ti,
ezért nem sér ti az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lal ta kat.

2.1.2. A 201/B/1995. AB ha tá ro zat ki fe je zet ten meg ál -
la pí tot ta, hogy a sza bad lõ fegy ver tar tás joga az alap ve tõ
jo gok ból, így pl. az élet hez és az em be ri mél tó ság hoz való
jog ból vagy akár a sza bad ság hoz és a sze mé lyi biz ton ság -
hoz való jog ból sem ve zet he tõ le (ABH 1995, 774, 775.).
Az R. vizs gált ren del ke zé se i nek a sza bad lõ fegy ver tar tást
kor lá to zó tar tal ma en nek meg fele lõen az Al kot mány 54.  §
(1) be kez dé sé ben dek la rált em be ri mél tó ság hoz való jo got
nem sért he ti.

2.1.3. Az egyik in dít vá nyo zó úgy véli, hogy a lõ fegy -
ver meg szer zé sé re irá nyu ló ké rel mé nek el uta sí tá sa bün te -
tés, s ez azért alkot mány elle nes, mert egy részt ál lam igaz -
ga tá si el já rás ke re té ben szab ták ki, más részt olyan cse lek -
mény  miatt, ame lyet el kö ve té se kor nem ren del tek bün tet -
ni. Mind ezek  miatt sze rin te sé rül a bí ró ság hoz való jog és a 
nul lum cri men, nul la po e na sine lege elve [Al kot mány
57.  § (1) és (4) be kez dés].

Az Al kot mány 50.  § (2) be kez dé se sze rint a bí ró ság el -
len õr zi a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok tör vényességét. Ezt a
ren del ke zést az 57.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel úgy kell
ér tel mez ni, hogy az el já rás nak ah hoz kell ve zet nie, hogy a
bí ró ság a per be vitt jo go kat és kö te les sé ge ket az ott írt mó -
don va ló ban el bí rál ja. [Lásd 39/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1997, 263, 272.] Ez vi szont ér te lem sze rû en nem
je len ti azt, hogy az ügy fél szem pont já ból hát rányt oko zó
dön tést (je len eset ben: az en ge dély ké re lem el uta sí tá sát)
min den kor és el sõd le ge sen bí ró sá gi el já rás ban kel le ne
meg hoz ni. A bí ró ság hoz való jog re le váns ele me itt az,
hogy az ügy fél – a köz igaz ga tá si ha tá ro zat jog sze rû sé gé -
vel kap cso lat ban – bí ró ság hoz for dul hat. 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 109.  § (1) be kez dé se sze rint az
ügy fél a ha tó ság jog erõs ha tá ro za tá nak fe lül vizs gá la tát a
ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül jog sza -
bály sér tés re hi vat ko zás sal kér he ti a köz igaz ga tá si ügyek -
ben el já ró ille té kes bí ró ság tól a ha tá ro za tot hozó ha tó ság
el le ni ke re set in dí tá sá val. Mind eb bõl kö vet ke zõ en nem sé -
rül a bí ró ság hoz for du lás joga, az R. vizs gált ren del ke zé sei 
te hát nem ered mé nye zik az Al kot mány 57.  § (1) be kez dés
sé rel mét.

A nul lum cri men, nul la po e na sine lege elve az Al kot -
mány leg fon to sabb bün te tõ jo gi alap el ve. Ér tel me zé se és
ér vé nye sü lé se a bün te tõ jog kö ré ben le het sé ges, mert fo -
gal má nak tár gyi ha tá ra it a bûn cse lek ménnyé nyil vá ní tás
és a bün te tés sel fe nye ge tés je len ti. Köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás so rán va la mely jo go sult ság meg szer zé sé nek meg -
hi ú su lá sa (lõ fegy ver-en ge dély meg szer zé sé re irá nyu ló ké -
re lem el uta sí tá sa) ezen a fo gal mi kö rön kí vül esik. Eb bõl
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fa ka dó an az R. 3.  § (1) be kez dés c) és d) pont jai, va la mint
az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé se kö zött nincs össze füg -
gés, így al kot mány jo gi lag sem ér té kel he tõ.

2.1.4. A sze mé lyes ada tok vé del mé hez való jog gal
össze füg gés ben az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy a lõ fegy ve rek en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos adat ke -
ze lé si és adat vé del mi sza bá lyo kat az R. nem tar tal maz.
Eze ket – a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû
ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény
3.  § (1) be kez dés b) pont já nak meg fele lõen – tör vény,
konk ré tan az Lft. egyik kü lön fe je ze te sza bá lyoz za. Ez a
tör vényi elõ írás te szi le he tõ vé, hogy az en ge dé lyek rõl és
az en ge déllyel ren del ke zõk rõl az Or szá gos Rend õr-fõ ka -
pi tány ság nyil ván tar tást ve zes sen és ada tot to váb bít son.

Az in dít vá nyo zó konk rét ér ve lé se sze rint a vizs gált sza -
bá lyo zás azért alkot mány elle nes, mert a bûn ügyi nyil ván -
tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról  szóló 1999. 
évi LXXXV. tör vény (a továb biak ban: Bnytv.) az adat ke -
ze lés cél jai kö zött nem sze re pel te ti a fegy ver tar tá si en ge -
dé lye zé si el já rást. Az adat ke ze lés cél ja it a Bnytv. 9.  §-a
ha tá roz za meg: „[a] bûn tet te sek nyil ván tar tá sá nak cél ja a
bün te tett, il let ve a bün tet len elõ élet té nyé nek meg ál la pí tá -
sa bûn ül dö zé si, igaz ság szol gál ta tá si és nem zet biz ton sá gi
ér dek bõl, va la mint az érin tett jo gai gya kor lá sá nak biz to sí -
tá sa, il le tõ leg má sok jo ga i nak és biz ton sá gá nak vé del me
ér de ké ben.” Az idé zett elõ írás ne ve sí tett for má ban va ló -
ban nem tar tal maz a lõ fegy ve rek kel kap cso la tos ren del ke -
zést, de a miatt, hogy a lõ fegy ver ter mé sze té nél fog va ve -
szé lyes, a biz ton sá gi szem pon tú cél meg ha tá ro zás re le -
váns nak te kin ten dõ. A „má sok biz ton sá gá nak vé del me”
for du lat te hát ma gá ban fog lal ja az ál lam élet vé del mi kö te -
le zett sé ge tel je sí té sé bõl fa ka dó és az Al kot mány 8.  §
(1) be kez dé sén ala pu ló kor lá to zást, ami a lõ fegy ve rek en -
ge dé lye zé si el já rá sá ban – a jog sze rû fel té tel meg lé te ese -
tén – a ké re lem el uta sí tá sá ban ma ni fesz tá ló dik.

En nek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy az R. 3.  § (1) be kez dés c) és d) pont jai nem sér tik az
Al kot mány 59.  § (1) be kez dé sét.

2.1.5. Az egyik in dít vá nyo zó mun ka vi szo nyá nak ren -
de zet len sé gé re te kin tet tel (a lõ fegy ver-en ge dély hi á nya
 miatt nem foly tat hat me zõ õri és vad õri te vé keny sé get)
hív ta fel a mun ká hoz való jo got az R. 3.  § (1) be kez dés
c) pont já val össze füg gés ben.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint a mun ká hoz
(fog lal ko zás hoz, vál lal ko zás hoz) való alap jog a sza bad -
ság jo gok hoz ha son ló vé de lem ben ré sze sül az ál la mi be -
avat ko zá sok és kor lá to zá sok el len. E kor lá to zá sok al kot -
má nyos sá ga azon ban más-más mér ce alap ján mi nõ sí ten dõ
asze rint, hogy a fog lal ko zás gya kor lá sát vagy an nak sza -
bad meg vá lasz tá sát kor lá toz za-e az ál lam, s az utób bin be -
lül is kü lön bö zik a meg íté lés az adott fog lal ko zás ba ke rü -
lés szub jek tív, il let ve az ob jek tív kor lá tok hoz kö té sé nek
meg fele lõen. [21/1994. (IV. 16.) AB ha tá ro zat, ABH
1994, 117, 121.]

Az adott fog lal ko zás ba ke rü lés vagy ab ban ma ra dás fel -
té te lé ül sza bott szub jek tív kor lát nak mi nõ sül min den

olyan elõ írás meg ál la pí tá sa, ami a fog lal ko zást vá lasz tó
sze mé lyé hez kö tõ dik. Ér te lem sze rû en ebbe a ka te gó ri á ba
tar toz nak a ké pe sí té si elõ írások, to váb bá azok a sza bá lyok, 
ame lyek az adott fog lal ko zás gya kor lá sá nak meg fe le lõ
foly ta tá sát hi va tot tak biz to sí ta ni. Va gyis: a fog lal ko zás
sza bad meg vá lasz tá sát dek la rá ló al kot má nyi ren del ke zés
nem zár ja ki azt, hogy egyes fog lal ko zá sok te kin te té ben a
jog sza bá lyok spe ci á lis kö ve tel mé nye ket tá massza nak. Az
R. vi szont sem ál ta lá ban, sem pe dig va la me lyik konk rét
ren del ke zé sé ben, így a vizs gált ren del ke zé sé ben sem
mond ki fog lal ko zás meg vá lasz tá sá hoz vagy gya kor lá sá -
hoz köt he tõ ren del ke zést. Az in dít vá nyo zó ál tal fel hí vott
fog lal koz ta tá si hely zet jog sza bá lyi hát te re nem az R., ha -
nem a fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del mi
és a me zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör vény,
amely az adott fog lal ko zás lé te sí té sé nek fel té te le it meg ha -
tá roz za. Mind eb bõl kö vet ke zõ en az Al kot mány 70/B.  §
(1) be kez dé sé vel való al kot mány jo gi össze füg gés a vizs -
gált ren del ke zés sel kap cso lat ban nem ál la pít ha tó meg.

2.1.6. Az alap jo gok sé rel mét ál lí tó in dít vá nyok kö zül
vé ge ze tül az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál ta, hogy az R.
3.  § (1) be kez dé sé nek a bûn ügyi nyil ván tar tás ra uta ló szö -
veg ré szei el len té te sek-e az egye sü lé si jog gal.

Az Al kot mány bí ró ság – ha son ló an az elõ zõ pont ban ki -
fej tet tek hez – meg ál la pí tot ta, hogy a vizs gált sza bá lyo zás
nem tar tal maz az egye sü lé si jog gal kap cso la tos ren del ke -
zést, ezért az Al kot mány 63.  § (1) be kez dé sé vel való al kot -
mány jo gi össze füg gés nem ál la pít ha tó meg.

2.2. Az in dít vá nyo zók az alap jo gok sé rel mén túl az Al -
kot mány más ren del ke zé se i vel való el len té tet is ál lí tot tak.
Kö zü lük ket tõ sze rint az R. vizs gált sza bá lyo zá sa köz vet -
le nül üt kö zik az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés m) pont já ba 
és a 30/A.  § (1) be kez dés k) pont já ba. Az Al kot mány hi vat -
ko zott ren del ke zé sei az Or szág gyû lés nek a köz ke gye lem
gya kor lá sá val, il let ve a köz tár sa sá gi el nök nek az egyé ni
ke gyel me zé si jog gal kap cso la tos ha tás kö rét ál la pít ják
meg.

A ke gyel mi jog kör gya kor lá sá nak, és ezen be lül a bün -
te tett elõ élet hez fû zõ dõ jog hát rá nyok aló li men te sí tés nek
nincs köze a bûn ügyi nyil ván tar tás hoz. Az Or szág gyû lés,
il let ve a köz tár sa sá gi el nök ak tu sa nem fog lal ja ma gá ban
az érin tett sze mély bûn ügyi nyil ván tar tás ból való tör lé sét.
A ke gye lem ben ré sze sí tés ré vén az érin tett ugyan is bi zo -
nyos bün te tõ jo gi jog kö vet kez mé nyek alól men te sül, de ez
a bûn ügyi nyil ván tar tás ra nem ter jed ki. Az Al kot mány bí -
ró ság en nek meg fele lõen az al kot mány jo gi össze füg gés
hi á nyát ál la pí tot ta meg a vizs gált ren del ke zé sek és az Al -
kot mány 19.  § (3) be kez dés m) pont ja, il le tõ leg a 30/A.  §
(1) be kez dés k) pont ja te kin te té ben, ezért az in dít ványt el -
uta sí tot ta.

2.3. Több in dít vá nyo zó azért tá mad ta az R.-t, mert sze -
rin tük a kor mány ren de le ti elõ írások el len té te sek a
Btk.-val, azaz sér tik a jog for rá si hi e rar chi á ba üt kö zés al -
kot má nyi ti lal mát. A Btk. sza bá lyo zá si kö ré ben leg több -
jük a 100.  §-ra hi vat ko zott, de egyi kõ jük ezen túl me nõ en
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utalt még a 101. és a 102.  §-ra is. Az In do ko lás III/A/2.5.1.
pont ja sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz elõ ter jesz tõ je pe dig a 
Btk. 104.  § (1) be kez dé sét hív ta fel. Ki fo gá sa ik tar tal mi lé -
nye ge az, hogy a jog al ko tó a fegy ver tar tá si en ge délyt nem
a bün tet len elõ élet hez, ha nem a bûn ügyi nyil ván tar tás ban
sze rep lés hez köti. A Btk. in dít vá nyok ál tal érin tett ren del -
ke zé sei a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ jog hát rá nyok aló -
li – tör vényi, il le tõ leg elõ ze tes bí ró sá gi – men te sí tés rõl
szól nak.

Az in dít vá nyo zók kö zül töb ben nem je löl tek meg al kot -
má nyi ren del ke zést, il let ve az Al kot mány olyan sza bá lyá -
ra [35.  § (1) be kez dés a) és b) pont] hi vat koz tak, amely
nem a jog for rá si hi e rar chi á ra, ha nem a Kor mány fel adat -
kö ré re vo nat ko zik. Az egyik in dít vá nyo zó fel hív ta az Al -
kot mány 7.  § (2) be kez dé sét is, amely a jog al ko tás rend jé -
nek tör vényi sza bá lyo zá sát írja elõ. Egy má sik in dít vá nyo -
zó az Al kot mány jog ál la mi kla u zu lá já nak sé rel mét (konk -
ré tan: a jog rend szer sta bi li tá sá nak ve szé lyét) lát ta ab ban,
hogy az R. a Btk.-val el len té tes sza bá lyo zást fog lal ma gá -
ban. Az in dít vá nyok tar tal ma alap ján az al kot mány bí ró sá -
gi vizs gá lat az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sén ala pult (a
Kor mány ren de le te tör vénnyel nem le het el len té tes).

Az Al kot mány bí ró ság ér tel me zé se sze rint a jog for rá si
hi e rar chia alkot mány elle nességet ered mé nye zõ sé rel -
me – a ti la lom meg sze gé se – a kö vet ke zõ ket je len ti: „[a]z
Or szág gyû lés és a Kor mány nor ma al ko tá si vi szo nyá ban a
ren de zõ el vet az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben írt – a
jog for rá si hi e rar chi á ból kö vet ke zõ – azon ti la lom je len ti,
amely sze rint a Kor mány ren de le te tör vénnyel nem le het
el len té tes. A tör vénnyel való üt kö zést je len ti az is, ha az
azo nos sza bá lyo zá si tárgy ban a Kor mány ren de le te túl ter -
jesz ke dik a tör vény ál tal adott fel ha tal ma zá son.”
[19/2004. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 321, 341.]

Mi vel az R. nem a Btk. vég re haj tá si jog sza bá lya, a fel -
ha tal ma zás, il let ve az an nak ke re te in való túl ter jesz ke dés
nem le het a je len vizs gá lat tár gya. A sza bá lyo zás tar tal mi
össze füg gé se kö ré ben az Al kot mány bí ró ság rá mu tat: a
bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok aló li me ne te sí tés -
nek a bün te tõ jo gon kí vü li kö vet kez mé nyei is le het nek: így 
pl. vá lasz tó jo gi, csa lád jo gi és köz igaz ga tá si jogi jel le gû ek. 
Az R. hatályba lépését meg elõ zõ en a bün te tõ jo gi men te sí -
tés egyik ilyen jog kö vet kez mé nye volt az, hogy aki a men -
te sí tés ha tály alá ke rült, kap ha tott en ge délyt lõ fegy ver
meg szer zé sé re. Ezt a ha tó sá gi anya gi jogi sza bályt az R.
meg vál toz tat ta, és egy má sik tör vény, az in dít vá nyok kal
nem érin tett, és ezért a je len el já rás ban nem vizs gált
Bnytv. ren del ke zé se i hez kap csol ta – uta ló sza bály ként – a
lõ fegy ver en ge dé lye zé sé nek egyes fel té te le it. Ez a vál to -
zás – új uta ló sza bály be ik ta tá sa – vi szont nem ered mé -
nyez te azt, hogy ez ál tal az R. el len tét be ke rült vol na a Btk.
sza bá lyo zá sá val. A sza bá lyo zás be li el len tét hi á nya pe dig
eb bõl kö vet ke zõ en azt je len ti, hogy az R. vizs gált ren del -
ke zé sei – a Btk. vo nat ko zá sá ban – a jog for rá si hi e rar chia
sé rel mét nem va ló sít ják meg. Te kin tet tel arra, hogy a sza -
bá lyo zás nem üt kö zik az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé -
be, az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt el uta sí tot ta.

2.4. Az utó la gos nor ma kont roll ra irá nyu ló in dít vá nyok
so rá ban vé ge ze tül a jog biz ton ság sé rel mét vizs gál ta az Al -
kot mány bí ró ság. Két in dít vá nyo zó sze rint az R.-nek a
bûn ügyi nyil ván tar tás ra uta ló ren del ke zé sei azért el len té -
te sek az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel, mert a vissza -
me nõ le ges ha tá lyú jog al ko tás ti lal má ba üt köz nek. Az R.
hatályba lépését meg elõ zõ en ha tá lyos ren del ke zé sek alap -
ján lõ fegy ver tar tá si en ge délyt kap tak, az en ge dély le jár tát
köve tõen vi szont a fegy ver tar tá si en ge dély meg hosszab bí -
tá sa iránt be nyúj tott ké rel me i ket – már az R. 3.  § (1) be kez -
dés c) pont já ra te kin tet tel – a ha tó ság el uta sí tot ta.

Az R. 54.  § (1) be kez dé sé nek vizs gá la tát ugyan ezen al -
kot má nyi ren del ke zés alap ján az In do ko lás III/A/1.2. pont
alatt ki fej tet tek sze rint az Al kot mány bí ró ság el vé gez te.
Utal va az ott ír tak ra, az Al kot mány bí ró ság az aláb bi ki egé -
szí tõ meg ál la pí tá so kat te szi:

Az R. itt vizs gált sza bá lyo zá sa sem tar tal maz olyan ren -
del ke zést, amely a jog sza bály ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ
idõ szak ra vo nat koz na, vagy an nak alap ján le zárt (tel je se -
dés be ment) jog vi szo nyo kat kel le ne fe lül vizs gál ni. Ép pen
el len ke zõ leg: az R. 53.  § (1) be kez dé se sze rint „[a] ren de -
let a ha tá lya elõtt ki adott en ge dé lyek ér vé nyes sé gét nem
érin ti”. Va gyis a jog al ko tó nem ren del te el a ko ráb ban ki -
adott en ge dé lyek fe lül vizs gá la tát, így azok is jog sze rû en
meg tart hat ták – az en ge dély ér vé nyes sé ge idõ tar ta má -
ra – lõ fegy ve rü ket, akik egyéb ként már az R. új kor lá to zó
sza bá lyá nak ha tá lya alá es né nek.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban rá mu ta tott,
hogy a jog biz ton ság a jog vi szony la gos sta bi li tá sát je len ti,
de nem ab szo lút kö ve tel mény. A jog sta bi li tá sa nem von -
hat ja maga után a jog sza bá lyok meg vál toz tat ha tat lan sá gát. 
[Lásd 32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 146,
158.; 731/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH 1995, 801, 806.;
255/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 717, 723.]

Az R. hatályba lépését meg elõ zõ en a lõ fegy ve rek meg -
szer zé sé nek, tar tá sá nak en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos sza -
bá lyo kat a ké zi lõ fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl, a gáz- és
 riasztófegyverekrõl, va la mint a lég fegy ve rek rõl és a
 lõterekrõl  szóló 115/1991. (IX. 10.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: régi R.) tar tal maz ta. A régi R. 20.  §
(1) be kez dé se sze rint „[a] lõ fegy ver, lõ szer, gáz- és ri asz -
tó fegy ver tar tá sá ra ki adott en ge dély öt évig ér vé nyes, ér -
vé nyes sé gi ide je ké re lem re al kal man ként to váb bi öt évre
meg hosszab bít ha tó, ha az en ge dély ki adá sá ra vo nat ko zó
fel té te lek – azok is mé telt vizs gá la ta alap ján – biz to sí tot -
tak.” En nek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a ko ráb bi en ge -
dé lye ket nem ha tá ro zat lan idõ re, még csak nem is vissza -
vo ná sig, ha nem ki fe je zet ten ha tá ro zott idõ re ad ták. Eb bõl
kö vet ke zõ en sen ki nek nem szár maz ha tott a ki adott en ge -
dély ré vén „örök idõ re  szóló” fegy ver vi se lé si jo go sult sá -
ga. Sõt: a jog sza bály alap ján min den érin tett tud hat ta,
hogy idõ rõl-idõ re fe lül vizs gál ják az en ge dély ki adá sá ra
vo nat ko zó fel té te lek meg lé tét.

Az Al kot mány bí ró ság – kö vet ke ze tes gya kor la tá ra is fi -
gye lem mel – a fen ti ek ben ki fej tet tek alap ján a vissza me -
nõ le ges ha tá lyú jog al ko tá si ti la lom nak sem a köz vet len
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meg sér té sét, sem pe dig a ha tály ba lé pés elõtt lét re jött jog -
vi szo nyok kal kap cso la tos sé rel mét az R. 3.  § (1) be kez dés
c) és d) pont já val össze füg gés ben nem ál la pí tot ta meg,
ezért az in dít ványt el uta sí tot ta.

2.5. A 2.1–2.4. pont alat ti – utó la gos nor ma kont roll ra
irá nyu ló – in dít vá nyo kon túl me nõ en egyéb in dít vá nyok is
érin tet ték az R. 3.  § (1) be kez dé sé nek a bûn ügyi nyil ván -
tar tás ra uta ló ren del ke zé se it.

2.5.1. Az al kot mány jo gi pa nasz elõ ter jesz tõ je in dít vá -
nyát a Btk.-val való el len tét re, konk ré tan a 104.  § (1) be -
kez dé sé re ala poz ta. A 2.3. pont ban fog lal tak sze rint az ide -
vo nat ko zó in dít vá nyok alap ta la nok, ezért az Al kot mány -
bí ró ság a tar tal má ban egye zõ al kot mány jo gi pa naszt is el -
uta sí tot ta.

2.5.2. Az R. 3.  § (1) be kez dés c) és d) pont ja it tá ma dó
egyik in dít vá nyo zó az alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa
és meg sem mi sí té se mel lett ké rel met ter jesz tett elõ arra vo -
nat ko zó an, hogy az Al kot mány bí ró ság mond ja ki az alkot -
mány elle nes jog sza bá lyi ren del ke zé sek al kal ma zá si ti lal -
mát a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bí ró ság elõtt fo lya -
mat ban levõ pe ré ben. Az el já rás ban a bíró fel fü gesz tet te
ugyan a per tár gya lá sát, de a vég zés in do ko lá sá ban kü lön
hang sú lyoz ta, hogy a fel füg gesz tés nem az Abtv. 38.  §-án
ala pul, és azt is, hogy a bí ró ság az Al kot mány bí ró ság hoz
nem for dult.

Az Abtv. 38.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben ilyen ké rel met
csak bíró ter jeszt het elõ. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí -
tot ta, hogy a ké re lem nem jo go sult tól ér ke zett, ezért az
Ügy rend 29.  § c) pont ja alap ján az in dít ványt vissza uta sí -
tot ta.

2.5.3. Egy má sik in dít vá nyo zó sze rint az R. egé sze, de
kü lö nö sen a bûn ügyi nyil ván tar tás ra uta ló ren del ke zé sei a
jog egyen lõ ség meg va ló su lá sát gá tol ják, s így el len té te sek
az Al kot mány 70/A.  § (2) be kez dé sé vel (a tör vény szi go -
rú an bün te ti a hát rá nyos meg kü lön böz te tést). In dít vá nyá -
ban ki fej tet te, hogy a va dá szat tal szem ben a tár sa da lom bi -
zo nyos ré te gei, a mé dia és ese ten ként kor mány ta gok nem
kel lõ en meg ér tõ ek. Ezen túl me nõ en arra is hi vat ko zott,
hogy a va dá szat és a va dász fegy ver tar tás sem mi vel sem
ve szé lye sebb mint a köz úti vagy légi köz le ke dés. Mind eb -
bõl azt a kö vet kez te tést von ta le, hogy a fegy ver en ge dé -
lyek meg szer zé sé nek szi go rí tá sa in do ko lat lan.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány ról meg ál la pí tot ta,
hogy az nem fe lel meg az in dít vány tar tal má ra meg ha tá ro -
zott kö ve tel mé nyek nek, mert az alkot mány elle nesség
alap já ul szol gá ló ren del ke zés, az erre vo nat ko zó an elõ ter -
jesz tett in dít vá nyi ér ve lés, és az Al kot mány fel hí vott ren -
del ke zé se kö zött nincs össze füg gés.

Az Abtv. 22.  §-ának (2) be kez dé se sze rint az in dít vány -
nak a ké re lem alap já ul szol gá ló okot tar tal maz nia kell. Az
in dít vány tar tal má ra meg ha tá ro zott kö ve tel mény nek ele -
get nem tevõ in dít vány ér dem ben nem bí rál ha tó el.
(668/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2003, 1413, 1417.;
1109/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2004, 1924,
1927–1928.) Ezért az in dít ványt – fi gye lem mel az Ügy -

rend 29.  § d) pont já ra is – az Al kot mány bí ró ság vissza uta -
sí tot ta.

B.

1. Az Al kot mány bí ró ság az Lft. fel ha tal ma zó ren del ke -
zé sé re [22.  § (1) be kez dés], va la mint az R. egé szé re vo nat -
ko zó in dít vá nyok kö ré ben el sõ ként azt vizs gál ta, hogy
alkot mány elle nes-e a ren de le ti szin tû sza bá lyo zás.

1.1. A 64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat sze rint: „[...]
nem min den faj ta össze füg gés az alap jo gok kal kö ve te li
meg a tör vényi szin tû sza bá lyo zást. Va la mely alap jog tar -
tal má nak meg ha tá ro zá sa és lé nye ges ga ran ci á i nak meg ál -
la pí tá sa csa kis tör vény ben tör tén het, tör vény kell to váb bá
az alap jog köz vet len és je len tõs kor lá to zá sá hoz is. Köz ve -
tett és tá vo li össze füg gés ese té ben azon ban ele gen dõ a
ren de le ti szint is. Ha nem így len ne, min dent tör vény ben
kel le ne sza bá lyoz ni.

Eb bõl az kö vet ke zik, hogy min dig csak a konk rét sza bá -
lyo zás ról ál la pít ha tó meg, hogy – az alap jog gal való kap -
cso la ta in ten zi tá sá tól füg gõ en – tör vénybe kell-e fog lal ni
vagy sem.” (ABH 1991, 297, 300.)

Amint arra az Al kot mány bí ró ság az In do ko lás
III/A/2.1. pont já ban már utalt: a lõ fegy ver tar tás joga nem
tar to zik az alap ve tõ em be ri jo gok kö ré be. A jog ál la mi ság
ér de kei az al kot má nyi, de még a tör vényi szin tû sza bá lyo -
zást sem kö ve te lik meg. [14/1992. (III. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 338, 340–341.; lásd még 201/B/1995 AB ha tá -
ro zat, ABH 1995, 774, 775.]

A je len ügy ben vizs gált eset ben is ha son ló tárgy kör sza -
bá lyo zá sá ra (min de nek elõtt ide ért ve: lõ fegy ve rek meg -
szer zé se, tar tá sa) adott fel ha tal ma zást a tör vényhozó a
Kor mány szá má ra. Az Al kot mány bí ró ság így – ko ráb bi ál -
lás fog la lá sa i nak meg fele lõen – az Lft. fel ha tal ma zó ren -
del ke zé sé vel kap cso lat ban nem ál la pí tot ta meg az Al kot -
mány 2.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mét.

1.2. Az egyik in dít vá nyo zó a sza bá lyo zás nem meg fe -
le lõ szint jé vel kap cso la tos for mai ki fo gá sát alap jo gok ra
(tu laj don hoz, il let ve mun ká hoz való jog) hi vat ko zás sal is
alá tá masz tot ta.

Ezek kel kap cso lat ban az Al kot mány bí ró ság az In do ko -
lás III/A/2.1.1. és 2.1.5. pont ja i ban ál lás pont ját ki fej tet te,
az ott ír ta kat az R. egé szé re vo nat ko zó an is fenn tart ja. Eb -
bõl kö vet ke zõ en az R.-nek a lõ fegy ve rek tu laj don lá sá val
kap cso lat ba hoz ha tó sza bá lyo zá sa a tu laj don hoz való alap -
jo got nem érin ti, ezért nem sér ti az Al kot mány 13.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat. Ugyan így nem ál la pít ha tó meg az
R. egé sze te kin te té ben az össze füg gés az Al kot mány
70/B.  § (1) be kez dé sé vel sem.

1.3. Az in dít vá nyo zók a ren de le ti szin tû sza bá lyo zás
ki fo gá so lá sa kö ré ben hi vat koz tak még az R.-nek a
Btk.-val való el len té té re, a jog for rá si hi e rar chia rend jé nek
sé rel mé re. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az
R. egé sze ugyan úgy nincs össze füg gés ben a Btk. sza bá -
lyo zá si tar tal má val, mint az R. in dít vá nyok kal tá ma dott
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egyes ren del ke zé sei [konk ré tan: 3.  § (1) be kez dés c) és
d) pont ja]. Ezek vizs gá la tát az Al kot mány bí ró ság az érin -
tett ren del ke zé sek kel össze füg gés ben el vé gez te, és alkot -
mány elle nességet nem ál la pí tott meg (lásd In do ko lás
III/A/2.3. pont).

1.4. A fen ti ek ben ki fej tet tek alap ján az Al kot mány bí -
ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Lft. 22.  § (1) be kez dé se és az 
R. egé sze nem sér ti az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét, a
13.  § (1) be kez dé sét, a 35.  § (2) be kez dé sét, va la mint a
70/B.  § (1) be kez dé sét, ezért az in dít vá nyo kat e te kin tet -
ben el uta sí tot ta.

2. A to váb bi ak ban az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál ta,
hogy az R. egé sze – tar tal mi lag kü lö nö sen a ha tály ba lép -
te tõ ren del ke zés [R. 52.  § (1) be kez dés] és az egyik át me -
ne ti ren del ke zés [R. 53.  § (2) be kez dés] – a jog biz ton ság
ré szét ké pe zõ két elem nek, ne ve ze te sen a „kel lõ idõ” kö -
ve tel mé nyé nek és a vissza me nõ le ges ha tá lyú jog al ko tá si
ti la lom elõ írásának meg fe lel-e.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban szá mos ha tá -
ro za tot ho zott, ame lyek ben a jog sza bály ha tály ba lé pé se
kap csán az új ren del ke zé sek al kal ma zá sá ra való fel ké szü -
lé si idõt al kot má nyos kö ve tel mény ként ha tá roz ta meg.
[7/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 45, 47.;
25/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 131, 132.;
28/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 155,
156–159.; 57/1994. (XI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1994,
322, 324.; 43/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995,
188, 196.]

A 28/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány -
bí ró ság rá mu ta tott arra, hogy a jog biz ton ság kö ve tel mé nye 
a jog sza bály ha tály ba lé pé se idõ pont já nak meg ál la pí tá sá ra
vo nat ko zó an azt a kö te le zett sé get há rít ja a jog al ko tó ra,
hogy kel lõ idõt biz to sít son

– a jog sza bály szö ve gé nek meg is me ré sé re;

– a jog al kal ma zó szer vek szá má ra a jog sza bály al kal -
ma zá sá ra való fel ké szü lés hez;

– a jog sza bállyal érin tett szer vek és sze mé lyek szá má ra 
an nak el dön té sé hez, hogy mi ként al kal maz kod ja nak a jog -
sza bály ren del ke zé se i hez. (ABH 1992, 155, 157.)

A 7/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat ban az Al kot mány bí ró -
ság ki fej tet te azt is, hogy a jog sza bály al kal ma zá sá ra való
fel ké szü lés hez szük sé ges „kel lõ idõ” meg ál la pí tá sa és biz -
to sí tá sa a jog al ko tó fe le lõs ség gel ter helt mér le ge lé sé nek
és dön té sé nek függ vé nye. Az alkot mány elle nesség csak a
jog sza bály al kal ma zá sá ra való fel ké szü lést szol gá ló idõ -
tar tam ki rí vó, a jog biz ton sá got sú lyo san ve szé lyez te tõ
vagy sér tõ el ma ra dá sa, il le tõ leg hi á nya  miatt ál la pít ha tó
meg. (ABH 1992, 45, 47.)

Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la ta so rán a fel ké -
szü lé si idõ hi á nya  miatt ak kor ál la pí tot ta meg va la mely
jog sza bály alkot mány elle nességét, ha az szer zett jo got
kor lá to zott, a ko ráb bi hoz ké pest úgy ál la pí tott meg hát rá -
nyo sabb ren del ke zést, il le tõ leg oly mó don há rí tott fo ko -
zott koc ká za tot a cím zet tek re, hogy a meg is me rés és a fel -

ké szü lés le he tõ sé gé nek hi á nya sé rel met oko zott az érin tet -
tek szá má ra, aka dá lyoz ta a jog al kal ma zót a jog sza bály al -
kal ma zá sá ban. [7/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
45, 47.; 25/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 131,
132.; 43/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 188,
196.; 44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 203,
207.; 723/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 1999, 795,
799–800.; 1025/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2003, 1456,
1459–1460.; 797/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2003, 1437, 
1441–1442.]

En nek meg fele lõen a je len el já rás ban is azt vizs gál ta az
Al kot mány bí ró ság, hogy az R. ha tály ba lép te té se va ló ban
a fel ké szü lé si idõ hi á nyát ered mé nyez te-e, és e  miatt a jog -
biz ton ság sú lyos sé rel me, il le tõ leg ve szé lyez te té se meg ál -
la pít ha tó-e.

Az R. 2004. au gusz tus 31-én je lent meg a Ma gyar
Köz löny ben, ha tály ba pe dig – az 52.  § (1) be kez dé se ér -
tel mé ben – 2004. szep tem ber 3-án lé pett, va gyis a ki hir -
de tés és a ha tály ba lé pés kö zött két nap telt el. Azt, hogy
ezen meg le he tõ sen rö vid idõ alatt a tény le ges meg is mer -
he tõ ség re volt-e le he tõ ség, az Al kot mány bí ró ság kü lön
nem vizs gál ta.

Mi vel ön ma gá ban a rö vid fel ké szü lé si idõ (il let ve a
tény le ges meg is mer he tõ ség bi zony ta lan sá ga) alkot mány -
elle nességet nem ered mé nyez, az Al kot mány bí ró ság ed di -
gi gya kor la tát kö vet ve azt vizs gál ta, hogy az R. ese té ben
mind ez a jog biz ton ság sé rel mé vel együtt járt-e. En nek so -
rán meg ál la pí tot ta, hogy az R. nem tar tal maz olyan ma ga -
tar tá si sza bályt, amely nek ki zá ró lag a ha tály ba lé pés nap -
ján vagy köz vet le nül azt köve tõen le he tett vol na ele get
ten ni, il let ve amely nek azon na li nem tel je sí té se szank ci ót
vont vol na maga után. A fel ké szü lé si idõ rö vid sé ge az in -
dít vá nyo zók ál tal tá ma dott konk rét ren del ke zé sek al kal -
ma zá sa te kin te té ben a jog biz ton ság ki rí vó an sú lyos sé rel -
mé hez vagy ve szé lyez te té sé hez nem ve ze tett. [Lásd
10/2001. (IV. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 123, 130.;
leg utóbb: 69/2006. (XII. 6.) AB ha tá ro zat, ABK 2006. de -
cem ber, 1035, 1041–1042.] Az R. egyik leg in kább vi ta tott
sza bá lyo zá sa, va gyis a lõ fegy ver tar tás en ge dély hez kö tött -
sé gé nek ki ter jesz té se ép pen ség gel hosszú – ere de ti leg tíz
hó na pos, majd to váb bi egy év vel meg hosszab bí tott – ha -
tár idõt írt elõ [lásd R. 54.  § (1) be kez dé se].

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság úgy
dön tött, hogy a fel ké szü lé si idõ hi á nya  miatt az R.-nek, il -
le tõ leg kü lö nö sen az R. 52.  § (1) be kez dé sé nek alkot mány -
elle nessége az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé se alap ján nem
ál la pít ha tó meg, ezért az in dít ványt el uta sí tot ta.

2.2. A vissza me nõ le ges ha tá lyú jog al ko tá si ti la lom kö -
ré ben a fo lya ma tos ügyek ben való al kal maz ha tó ság te kin -
te té ben az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõ kép pen össze -
gez te ál lás pont ját: „Va la mely jog sza bály ha tály ba lép te té -
sé vel kap cso la tos al kot má nyos sá gi vizs gá lat ugyan ak kor
nem pusz tán az idõ pon tok for má lis vizs gá la tát je len ti, ha -
nem an nál szé le sebb. [...] az al kot má nyos sá gi vizs gá lat
kü lön tár gya, hogy a fo lya ma tos ügyek ben tör té nõ al kal -
maz ha tó ság szem pont já ból a jog sza bály mi ként ren del ke -
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zett. Hi á ba lép ugyan is egy jog sza bály ha tály ba a jö võ re
néz ve (for má li san nem sért ve a fel ké szü lés hez szük sé ges
kel lõ idõ al kot má nyos kö ve tel mé nyét), ha a fo lya ma tos
ügyek re is irány adó al kal maz ha tó ság  miatt – tar tal má ban – 
az érin tet tek nek vissza me nõ leg ál la pít meg kö te le zett sé -
get, nyil vá nít va la mely ma ga tar tást jog el le nes sé. Ilyen kor
a jog biz ton ság sé rel me ugyan úgy meg ál la pít ha tó, mint a
for má li san is vissza me nõ le ges ha tá lyú kö te le zett sé get
meg ál la pí tó ha tály ba lép te tés ese tén vagy a »kel lõ idõ«
 hiánya  miatt.” [365/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 1998,
850, 852.]

A je len ügy ben meg ál la pít ha tó, hogy az R. 53.  § (2) be -
kez dé se írja elõ a fo lya mat ban lévõ ügyek ben való al kal -
ma zást. E sze rint, ha az R. ha tály ba lé pé se nap ján (2004.
szep tem ber 3-án) elsõ fokú ha tá ro zat tal a fo lya mat ban
lévõ ügyet nem bí rál ták el, már az új on nan ha tály ba lé pett
sza bályt kel lett al kal maz ni. Az Al kot mány bí ró ság en nek
meg fele lõen min de nek elõtt azt vizs gál ta, hogy az R. 53.  §
(2) be kez dé sé nek le he tett-e ked ve zõt len – az érin tet tek bi -
zo nyos ré szé re néz ve jog hát rányt oko zó – ha tá sa.

A régi R. 17.  § (2) be kez dé se elõ ír ta, hogy lõ fegy ver
meg szer zé sé re, tar tá sá ra jo go sí tó en ge dély a ter mé sze tes
sze mély ré szé re – töb bek kö zött – csak ak kor ad ha tó, ha a
ké rel me zõ nem esik a 4.  §-ban meg ha tá ro zott va la mely ki -
zá ró ren del ke zés ha tá lya alá. Az egyik ilyen ki zá ró ok az
volt, ha va la kit szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té se
 miatt el ítél tek, és még nem men te sült a bün te tett elõ élet hez 
fû zõ dõ hát rá nyok alól. Az R. 3.  §-a – mint ahogy erre az
Al kot mány bí ró ság az In do ko lás III/A/2. pont já ban több
he lyütt utalt már – ezt a ki zá ró fel té telt szi go rít ja az zal,
hogy olyan sze mély nem kap hat en ge délyt, akit meg ha tá -
ro zott bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt el ítél tek, il le tõ leg
vele szem ben in téz ke dést al kal maz tak, és a bûn ügyi nyil -
ván tar tás ban még sze re pel. A két sza bá lyo zás össze ve té sé -
bõl az kö vet ke zik, hogy az R.-nek a fo lya mat ban volt
ügyek ben elõ írt al kal ma zá si kö te le zett sé ge bi zo nyos sze -
mé lyek re néz ve az en ge dély-ké re lem el uta sí tá sá ban ma ni -
fesz tá ló dó jog hát rányt ered mé nyez he tett.

Az Al kot mány bí ró ság a vissza me nõ le ges jog al ko tás ti -
lal má ba üt kö zés, és az erre te kin tet tel meg ál la pí tott alkot -
mány elle nesség ese té ben figye lembe ve szi a jog sza bály -
vál to zás (új fel té te lek hez kö tött en ge dé lye zés) egyéb kö -
rül mé nye it is. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta vi lá go san
mu tat ja, hogy a kü lön bö zõ, fo lya mat ban lévõ ügyek -
ben – ide ért ve sza bá lyo zá suk ban egy más hoz kö zel esõ
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá so kat is – nem le het me cha ni -
ku san és egy sé ge sen meg ítél ni az új jog sza bály al kal ma zá -
si kö te le zett sé ge ki mon dá sá ról  szóló ha tály ba lép te tõ ren -
del ke zés al kot má nyos sá gát.

Így pél dá ul épí té si ha tó sá gi ügyek re vo nat ko zó jog sza -
bá lyok kö ré ben az Al kot mány bí ró ság elõbb ki ter jesz tõ en
[20/2001. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 612.], majd
meg szo rí tó an, azaz a lét re jött anya gi jogi jog vi szo nyok
meg vál toz ta tá sá nak ti lal ma ként ér tel mez te a vissza me nõ -
le ges jog al ko tás ti lal mát. Ez utób bi eset ben – szem ben a
ko ráb bi dön tés sel – hang sú lyo zot tan vet te figye lembe a

ha tály ba lép te té si sza bály in do ka it, min de nek elõtt azt,
hogy a szi go rí tás (az azon na li al kal ma zá si kö te le zett ség
ki mon dá sá nak) cél ja az egész sé ges kör nye zet hez való jog
fo ko zott ér vé nye sí té se volt. (349/B/2001. AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 1241, 1247, 1252.)

Egy ké sõb bi ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság is mét
ki ter jesz tõ en és tisz tán a jog biz ton ság sé rel mé re ala poz va
ál la pí tot ta meg mi nisz te ri ren de le tet mó do sí tó ren de let
egyik ha tály ba lép te tõ ren del ke zé sé rõl azt, hogy a vissza -
me nõ le ges ha tá lyú jogi sza bá lyo zás ti lal má ba üt kö zik. A
ren del ke zés azért mi nõ sült alkot mány elle nesnek, mert a
mó do sí tó jog sza bály ha tály ba lé pé se kor jog erõs ha tá ro zat -
tal még el nem bí rált ügyek ben épí tés ügyi bír ság ki sza bá -
sát kö te le zõ vé tevõ új sza bá lyo zás al kal ma zá sát ren del te
el. [31/2005. (VII. 14. AB ha tá ro zat, ABH 2005, 675,
680.]

A fel hí vott ha tá ro za tok azt mu tat ják, hogy a jog sza bá -
lyok tar tal mi kü lön bö zõ sé ge, lét re jöt tük el té rõ kö rül mé -
nyei, va la mint az alap jo gok hoz való vi szo nyuk al kot má -
nyos sá gi szem pont ból re le váns té nye zõk nek mi nõ sül nek.
Ön ma gá ban te hát az ügy fé li jog hát rány oko zá sa nem min -
den eset ben va ló sít ja meg a jog biz ton ság al kot má nyi szin -
tû sé rel mét. A 10/2004. (IV. 7.) AB ha tá ro zat ban az Al kot -
mány bí ró ság azért uta sí tot ta el az in dít ványt, mert a jog al -
ko tó nem csak a fo lya mat ban lévõ ügyek ben (sze xu á lis
árut ér té ke sí tõ üz let mû köd te té se) ren del te el bi zo nyos
ese tek ben a hoz zá já ru lás meg ta ga dá sát, ha nem a meg ál la -
pí tott ál ta lá nos til tás ke re té ben va la mennyi ko ráb ban ki -
adott hoz zá já ru lás fe lül vizs gá la tát is kö te le zõ vé tet te
(ABH 2004, 846, 852.). Ez zel szem ben a je len ügy ben a
jog al ko tó ki fe je zet ten ren del ke zett ar ról, hogy az R. „a ha -
tá lya elõtt ki adott en ge dé lyek ér vé nyes sé gét nem érin ti”
[53.  § (1) be kez dés]. Ez annyit je lent, hogy az R. nem
mond ta ki a ko ráb ban ki adott en ge dé lyek ál ta lá nos, kö te -
le zõ és azon na li fe lül vizs gá la tát. A jog al ko tó te hát
hosszabb át me ne ti idõ re fenn tar tot ta a ko ráb bi sza bá lyo -
zás sze rin ti fegy ver tar tás jog sze rû le he tõ sé gét (egé szen
ad dig, amíg az R. ha tály ba lé pé se elõtt utol só ként ki adott
en ge dély ér vé nyes sé gi ide je le nem jár).

Az R. ál tal a fo lya mat ban lévõ ügyek re elõ írt al kal ma -
zá si kö te le zett ség in do ko lat lan sá gát tá maszt ja alá to váb bá
az a kö rül mény, hogy az érin tet tek meg ha tá ro zott cso port -
já nak (a már ko ráb ban is en ge déllyel ren del ke zõ olyan
sze mé lyek, akik nek az R. ha tály ba lé pé sét köz vet le nül
meg elõ zõ idõ szak ban járt le az en ge dély ér vé nyes sé ge, va -
gyis „üzem sze rû en” nyúj tot ták be a meg hosszab bí tás irán -
ti ké rel mü ket) nem is volt más vá lasz tá sa, mint az, hogy az
adott idõ pont ban for dul jon a ha tó ság hoz az en ge dély új bó -
li ki adá sa iránt. Ezen ob jek tív kö rül mény ki zárt tá te szi an -
nak meg ál la pí tá sát, hogy az érin tet tek vissza élés sze rû en,
vagy le ga láb bis elõny szer zés cél já ból akar ták vol na gya -
ko rol ni jo ga i kat.

Vé ge ze tül: az Al kot mány bí ró ság az ál lam élet vé del mi
kö te le zett sé gé hez kap cso ló dó an sem ál la pí tott meg sem -
mi lyen olyan sür ge tõ kö rül ményt, amely in do kol ta vol na
az új sza bá lyo zás – az R. – azon na li al kal ma zá sá nak el ren -
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de lé sét. Az át me ne ti idõ szak biz to sí tá sa, va gyis a fo lya -
mat ban lévõ ügyek ben a ko ráb bi sza bá lyo zás al kal ma zá -
sá nak meg en ge dé se – az élet hez való jog gal össze füg gés -
ben – nem ered mé nyez te vol na az in téz mény vé del mi kö te -
le zett ség meg sze gé sét.

Az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek ben ki fej tet tek re te kin -
tet tel meg ál la pí tot ta, hogy az R. 53.  § (2) be kez dé se a
vissza me nõ le ges ha tá lyú jog al ko tás ti lal má ba üt kö zik, s
ez ál tal sér ti az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét. Az alkot -
mány elle nes ren del ke zést az Al kot mány bí ró ság hatályba -
lépésének idõ pont já val, 2004. szep tem ber 3. nap já val – ex
tunc – ha tállyal sem mi sí tet te meg.

Az Abtv. 42.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a ha tá ro zat köz -
zé té te lé nek nap ján vesz ti ha tá lyát az alkot mány elle nes jog -
sza bály vagy an nak ren del ke zé se. E fõ sza bály tól el té rõ le he -
tõ sé get biz to sít az Abtv. 43.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt ren -
del ke zés, amely sze rint az Al kot mány bí ró ság a 42.  § (1) be -
kez dé sé ben, va la mint a 43.  § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott idõ pont tól el té rõ en is meg ha tá roz hat ja az alkot mány -
elle nes jog sza bály ha tá lyon kí vül he lye zé sét vagy a konk rét
eset ben tör té nõ al kal maz ha tó sá gát, ha ezt a jog biz ton ság
vagy az el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér de ke in -
do kol ja. A je len ügy ben a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé nek ér -
vé nye sü lé se ér de ké ben ren del te el az Al kot mány bí ró ság az
ex tunc ha tá lyú meg sem mi sí tést.

Az R. 53.  § (2) be kez dé sé nek vissza me nõ le ges ha tá lyú
meg sem mi sí té sé re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pít ja: az, aki az R. ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en
nyúj tot ta be lõ fegy ver meg szer zé sé re (ide ért ve: to váb bi
meg tar tá sá ra) irá nyu ló ké rel mét, és ezt a ha tó ság az R.-re
te kin tet tel uta sí tot ta el, jo go sult tá vá lik az R. ha tály ba lé pé -
sét meg elõ zõ en ha tály ban volt sza bá lyo zás sze rint az en -
ge dély meg szer zé sé re.

2.3. A fo lya mat ban lévõ ügyek re elõ írt sza bá lyo zást tá -
ma dó in dít vá nyo zó az R. egé sze alkot mány elle nességének 
meg ál la pí tá sa és meg sem mi sí té se mel lett ké rel met ter jesz -
tett elõ arra vo nat ko zó an, hogy az Al kot mány bí ró ság
mond ja ki az alkot mány elle nes jog sza bály al kal ma zá si ti -
lal mát a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bí ró ság elõtt fo -
lya mat ban levõ pe ré ben.

Az Abtv. 38.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben ilyen ké rel met
ki zá ró lag bíró ter jeszt het elõ, ha az elõt te fo lya mat ban levõ
ügy el bí rá lá sa so rán olyan jog sza bályt kel le ne al kal maz nia,
amely nek alkot mány elle nességét ész le li. A ké re lem te hát
nem jo go sult tól ér ke zett, ezért az Ügy rend 29.  § c) pont ja
alap ján az in dít vány vissza uta sí tá sá nak volt he lye.

IV.

Az egyik in dít vá nyo zó arra az eset re, ha az Al kot mány bí -
ró ság nem ál la pí ta ná meg az R. ál ta la tá ma dott rendelkezé -
seinek alkot mány elle nességét, mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa iránt ter jesz tett elõ in dít -
ványt. Az alkot mány elle nes mu lasz tást sze rin te az okoz ta,
hogy a jog al ko tó a már meg szer zett fegy ve rek meg tar tá sá ra

irá nyu ló el já rás díj- és költ ség men tes sé gét nem biz to sí tot ta,
il let ve a fegy ver ál la mi szerv nek tör té nõ át adá sa ese tén a kár -
ta la ní tást nem sza bá lyoz ta. Az in dít vá nyo zó sze rint ez ál tal a
jog ál la mi ság el vét sér tõ hely zet jött lét re.

Az in dít vány meg ala po zat lan.

1. Az Abtv. 49.  § (1) be kez dé se alap ján 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. Az Al kot -
mány bí ró ság nem csak ak kor ál la pít meg alkot mány elle nes 
mu lasz tást, ha az adott tárgy kör re vo nat ko zó an sem mi lyen 
jog sza bály nincs, ha nem ak kor is, ha az adott kér dés ben
van ugyan sza bá lyo zás, de alap ve tõ jo gok ér vé nye sü lé sé -
hez szük sé ges ga ran ci ák hi á nyoz nak, il let ve, ha a hi á nyos
sza bá lyo zás alap ve tõ jo gok ér vé nye sí té sét ve szé lyez te ti.
[A gya kor lat össze ge zé se pl. 17/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2005, 175, 194.; 40/2005. (X. 19.) AB ha tá ro zat,
ABH 2005, 427, 443–444.; 12/2006. (IV. 24.) AB ha tá ro -
zat, ABK 2006. áp ri lis, 274, 281.] A mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá hoz te hát
két fel té tel nek kell együt te sen meg va ló sul nia: a jog al ko tó
mu lasz tá sá nak és az en nek foly tán elõ idé zett alkot mány -
elle nes hely zet nek. [Lásd leg utóbb: 62/2006. (XI. 23.) AB
ha tá ro zat, ABK 2006. no vem ber, 902, 905–906.]

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az R.
két ség kí vül nem tar tal maz kár ta la ní tás ra, il le tõ leg díj men -
tes ség re vo nat ko zó sza bá lyo kat. Ezért a továb biak ban azt
vizs gál ta, hogy ezek a sza bá lyok tel jes ség gel hi á nyoz -
nak-e, és ha igen, ak kor ez a hely zet alkot mány elle -
nességet ered mé nye zõ mu lasz tás nak szá mít-e.

2.1. A fegy ver ál la mi szerv nek tör té nõ át adá sa ese tén a
kár ta la ní tás hi á nyát, eb bõl kö vet ke zõ en a jog al ko tói mu -
lasz tást az Al kot mány bí ró ság az aláb bi ak alap ján nem ál -
la pí tot ta meg.

A lõt erek rõl, a lõ fegy ve rek, lõ sze rek ha tó sá gi tá ro lá sá -
ról, a fegy ver tar tás hoz szük sé ges el mé le ti és jár tas sá gi kö -
ve tel mé nyek rõl  szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM ren de let
(a továb biak ban: Bmr.) 14.  §-a sze rint a tu laj do nos kér he ti
a lõ fegy ver, lõ szer (töl tény) lõ fegy ver-ke res ke dõ nél tör té -
nõ ér té ke sí té sét, vagy meg szer zé si en ge déllyel ren del ke zõ
sze mély nek, szer ve zet nek tör té nõ el ide ge ní té sét, to váb bá
kez de mé nyez he ti an nak ha tás ta la ní tá sát, meg sem mi sí té sét 
vagy ér ték nél kü li le adá sát. A Bmr. azt is le he tõ vé te szi,
hogy a rend õrség a tá rolt lõ fegy vert, lõ szert (töl tényt) ke -
res ke del mi szak ér tõi ér ték becs lést köve tõen lõ fegy ver-
ke res ke dõ nek át ad ja ér té ke sí tés re. A fegy ver, lõ szer (töl -
tény) ér té ke sí té sé bõl szár ma zó össze get – a fel me rült költ -
sé gek le vo ná sa után – a tu laj do nos ré szé re ki kell fi zet ni.
A Bmr. ga ran ci á lis elõ írása, hogy a lõ fegy ver, lõ szer (töl -
tény) ér té ke sí té sét ha tá ro zat ban kell el ren del ni.

2.2. A fló bert fegy ve rek en ge dé lye zé sé vel kap cso lat ban 
sem az R., sem más jog sza bály nem tar tal maz díj- és költ -
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ség men tes ség re vo nat ko zó elõ írást. Az Al kot mány bí ró ság 
az ilyen elõ írás hi á nyá ról – az aláb bi hi vat ko zá sok ra te kin -
tet tel – meg ál la pí tot ta, hogy az nem ered mé nyez mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet.

Az In do ko lás III/A/1.1. pont já ban az Al kot mány bí ró ság 
meg ál la pí tot ta, hogy az R.-nek a fló bert fegy ve rek en ge -
dély-kö te le zett sé gét elõ író ren del ke zé sei a jog biz ton ság
kö ve tel mé nyé nek meg fe lel nek: nem von nak el szer zett jo -
got, il le tõ leg nem hi ú sít ják meg jog sza bá lyi igér vény
avagy vá ro mány be kö vet ke zé sét. Eb bõl kö vet ke zõ en a
fló bert fegy ve rek en ge dé lye zé sé hez kap cso ló dó dí jak és
költ sé gek fi ze té si kö te le zett sé ge sem ered mé nyez he ti az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mét. Az Al kot -
mány bí ró ság meg jegy zi: amint arra az In do ko lás III/A/1.
pont fel ve ze tõ jé ben már utalt, az R. 27.  §-a ér tel mé ben a
fló bert fegy ver meg szer zé sé nek en ge dé lye zé se – szem ben
más fegy ver faj ták kal kap cso la tos elõ írásokkal – egy sze rû -
sí tett el já rás ban tör té nik. Va gyis: a fló bert fegy ver tu laj do -
no sá nak nem kell egész sé gi al kal mas sá got iga zol ni, és a
lõ fegy ver tar tá sá hoz szük sé ges el mé le ti is me re te ket és
gya kor la ti jár tas sá got iga zo ló vizs gát sem kell ten nie. Az
en ge dé lye zé si el já rás ban mind ez je len té keny költ ség meg -
ta ka rí tást ered mé nyez.

2.3. Az Al kot mány bí ró ság a 2.1. és a 2.2. pon tok ban
fog lalt meg ál la pí tá sok ra te kin tet tel az in dít ványt el uta sí -
tot ta.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az 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.,
elõ adó 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.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1055/B/2004.

Dr. Hol ló And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 1. pont já val és az
 ahhoz fû zött in do ko lás sal nem ér tek egyet.

Az Al kot mány bí ró ság a vissza ha tó ha tá lyú jog al ko tás
ti lal mát az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott
jog ál la mi ság el vé nek ré szét ké pe zõ jog biz ton ság kö ve tel -

mé nyé bõl ve zet te le. Kö vet ke ze te sen ér vé nye sí tett ál lás -
pont ja sze rint az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben dek la -
rált jog ál la mi ság ból fo lyó jog biz ton ság – töb bek kö -
zött – meg kö ve te li, hogy meg le gyen a tény le ges le he tõ ség
arra, hogy a jog ala nyok ma ga tar tá su kat a jog elõ írásaihoz
tud ják iga zí ta ni, en nek ér de ké ben a jog sza bá lyok a ki hir -
de té sü ket meg elõ zõ idõ re néz ve ne ál la pít sa nak meg kö te -
le zett sé get, il le tõ leg va la mely jog sze rû ma ga tar tást vissza -
me nõ le ges ér vénnyel ne mi nõ sít se nek jog el le nes nek
[25/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 131, 132.].
Erre te kin tet tel az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat al kot má -
nyos jel le gû sza bály nak te kin ti a jog al ko tás ról  szóló 1987.
évi XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.) 12.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lalt azon ren del ke zést – mi sze rint a jog sza bály a ki -
hir de té sét meg elõ zõ idõ re nem ál la pít hat meg kö te le zett -
sé get, és nem nyil vá nít hat va la mely ma ga tar tást jog el le -
nes sé. [34/1991. (VI. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 170,
172.]. Kö vet ke ze tes az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta ab -
ban a kér dés ben is, hogy a vissza me nõ le ges ha tá lyú jog al -
ko tás ti lal mát sér ti, ha a ha tály ba lép te tés nem vissza me nõ -
le ge sen tör tént, de a jog sza bály ren del ke zé se it – erre irá -
nyu ló ki fe je zett ren del ke zés sze rint – a jog sza bály ha tály -
ba lé pé se elõtt lét re jött jog vi szo nyok ra is al kal maz ni kell.
[57/1994. (XI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 316, 324.;
64/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 348, 353.]

Az Al kot mány bí ró ság – gya kor la tá ban – a „lét re jött
jog vi szo nyok” alatt az anya gi jog alap ján lét re jött, anya gi
jogi jog vi szo nyo kat ér tet te és e jog vi szo nyok vé del me ér -
de ké ben ál la pí tott meg alkot mány elle nességet a vissza ha -
tó ha tá lyú jog al ko tás ti lal má nak sé rel me  miatt. A vissza -
ha tó ha tá lyú jog al ko tás ti lal má ba üt kö zés  miatt ál la pí tot ta
meg az Al kot mány bí ró ság a la kás cé lú köl csö nök ka ma ta i -
nak fel eme lé sé rõl  szóló [25/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 131.], a szer zõ dés idõ pont já ban fenn ál ló nál
hát rá nyo sabb il le ték fi ze té si kö te le zett sé get elõ író
[7/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 45.], az éves
költ ség ve té si ren de let el fo ga dá sát köve tõen, költ ség ve té si
év köz ben a he lyi ön kor mány zat egyes be vé te le i nek cél -
hoz kö tött sé gét el ren de lõ [57/1994. (XI. 17.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1994, 316.], jog sza bály ban biz to sí tott adó ked -
vez mény, il le tõ leg adó men tes ség meg vo ná sá ról ren del ke -
zõ [16/1996. (V. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 61.], a már
meg nyílt nyug díj jo go sult ság ese tén is a hát rá nyo sabb szá -
mí tá si mód al kal ma zá sát el ren de lõ [64/2002. (XII. 3.) AB
ha tá ro zat, ABH 2002, 348.] jog sza bá lyi ren del ke zé sek
alkot mány elle nességét. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta
e te kin tet ben tö ret len nek te kint he tõ. Et tõl az ál lás pont já tól 
az Al kot mány bí ró ság egyet len al ka lom mal, 20/2001.
(VI. 11.) AB ha tá ro za tá ban (ABH 2001, 612, 616–619.)
tért el.

A 349/B/2001. AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság
úgy fog lalt ál lást, hogy a ki ala kult ko ráb bi gya kor la tá nak
meg fele lõen – el té rõ en a 20/2001. (VI. 11.) AB ha tá ro zat -
tól – meg szo rí tó an, azaz a lét re jött anya gi jogi jog vi szo -
nyok meg vál toz ta tá sá nak ti lal ma ként ér tel mez te a vissza -
me nõ le ges jog al ko tás ti lal mát. (ABH 2002, 1241, 1248.)
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A ha tá ro zat arra ala pít ja a vissza ha tó ha tá lyú jog al ko tás
ti lal má ba üt kö zés  miatt az alkot mány elle nesség meg ál la -
pí tá sát, hogy az en ge dé lye zés fel té te le i nek szi go rúb bá té -
te le kö vet kez té ben az R. el sõ fo kú el já rá sok ban való al kal -
ma zá si kö te le zett sé gé nek elõ írása az érin tet tek meg ha tá -
ro zott cso port já ra (akik nek az en ge dé lye az R. hatályba -
lépését köz vet le nül meg elõ zõ idõ szak ban járt le, és en ge -
dé lyük ér vé nyes sé gi ide jé nek meg hosszab bí tá sát kez de -
mé nyez ték) az en ge dély meg ta ga dá sá ban meg nyil vá nu ló
jog hát rányt oko zott.

Az Al kot mány bí ró ság nak – ki ala kult gya kor la tá ra te -
kin tet tel – azt kel lett vizs gál nia, hogy a szi go rúbb en ge dé -
lye zé si fel té te lek el sõ fo kú en ge dé lye zé si el já rá sok ban
való al kal ma zá sá nak van nak-e az R. ki hir de té sét meg elõ -
zõ idõ re vissza ha tó jog kö vet kez mé nyei.

A fegy ver tar tás hoz való jog nem ala nyi jog, az en ge dé -
lyes fegy ver tar tás hoz való joga az en ge dély bõl szár ma zik.
Az R. hatályba lépését meg elõ zõ en ha tály ban volt a ké zi lõ -
fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl, a gáz- és ri asz tó fegy ve rek rõl,
va la mint a lég fegy ve rek rõl és a lõt erek rõl  szóló 115/1991.
(IX. 10.) Korm. ren de let – ha son ló an az R.-hez – ér vé nyes -
sé gi idõ höz kö töt te a fegy ver tar tá si en ge délyt. A fegy ver -
tar tá si en ge dély ér vé nyes sé gé nek ha tár idõ höz kö té sé vel
egy részt azt kí ván ta le he tõ vé ten ni a jog al ko tó, hogy a ha -
tó ság rend sze res idõ kö zön ként el len õriz ze az en ge dély
fel té te le i nek meg lé tét, más részt ez zel a jog al ko tó fenn tar -
tot ta ma gá nak azt a jo got is, hogy idõ rõl idõ re fe lül vizs gál -
ja, és ha szük sé ges új ra sza bá lyoz za az en ge dély meg adá -
sá nak fel té te le it. Az R. 53.  § (2) be kez dé se ál tal érin tett
ala nyi kör be tar to zók ko ráb ban vagy nem ren del kez tek
fegy ver tar tá si en ge déllyel, s így fegy ver tar tá si jog gal sem, 
vagy en ge dé lyük ér vé nyes sé gi ide je le járt, s ez zel fegy ver -
tar tá si jo guk meg szûnt. En nek kö vet kez té ben az, hogy az
R. sza bá lya it az elsõ fokú ha tá ro zat tal még el nem bí rált
ügyek ben is al kal maz ni kel lett, egy új fegy ver tar tá si en ge -
dély meg adá sa, új jog szer zés fel té te le i nek szi go rí tá sát je -
len tet te, meg lé võ jo go sult ság kor lá to zá sá hoz, meg vo ná sá -
hoz nem ve ze tett.

Az R. 53.  § (1) be kez dé se úgy ren del ke zik, hogy az R. a
hatályba lépése elõtt ki adott en ge dé lyek ér vé nyes sé gét, az
en ge dély alap ján fenn ál ló jo go sult sá got nem érin ti.

Mind eze ket figye lembe véve meg ál la pít ha tó, hogy az
R. 53.  § (2) be kez dé se lét re jött, le zá rult jog vi szo nyo kat
nem vál toz ta tott meg. Ezért ál lás pon tom sze rint az R. 53.  § 
(2) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra
irá nyu ló in dít vá nyo kat is el kel lett vol na uta sí ta ni.

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

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom.

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

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

Az Alkotmánybíróság
10/2007. (III. 7.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irá nyu ló in dít vány tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a büntetõ -
eljárásról  szóló 1998. évi XIX. tör vény 281.  § (6) be kez dé se
má so dik mon da tá nak „[...], vagy az elõ ze tes le tar tóz ta tá sát
le het el ren del ni” szö veg ré sze alkot mány elle nes, ezért azt a
ha tá ro zat ki hir de té sé nek nap já val meg sem mi sí ti.

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény 281.  §
(6) be kez dé se ezt köve tõen a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad
ha tály ban:

„(6) Az (5) be kez dés ese té ben, ha a (9) be kez dés al kal -
ma zá sá nak nincs he lye, a meg je lent sze mé lyek ki hall ga tá -
sát, il le tõ leg meg hall ga tá sát köve tõen a tár gya lást el kell
na pol ni, és a meg nem je lent vád lott nak a kö vet ke zõ tár -
gya lá si ha tár nap ra tör té nõ elõ ve ze té sét kell el ren del ni. Ha
a bí ró sá gi el já rás so rán a meg nem je lent vád lott elõ ve ze té -
sét már el ren del ték, sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn -
cse lek mény ese tén el fo ga tó pa ran csot kell ki bo csá ta ni. Ha
a vád lott nak nincs vé dõ je, szá má ra vé dõt kell ki ren del ni.”

2. Az Al kot mány bí ró ság a bün te tõ el já rás ról  szóló
1998. évi XIX. tör vény 281.  § (6) be kez dé se má so dik
mon da tá nak „Ha a bí ró sá gi el já rás so rán a meg nem je lent
vád lott elõ ve ze té sét már el ren del ték, sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ bûn cse lek mény ese tén el fo ga tó pa ran csot kell
ki bo csá ta ni” szö veg ré sze alkot mány elle nességének meg -
ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el -
uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság az irat is mer te tés el ma ra dá sá -
nak kö vet kez mé nye ként tör té nõ vád el ej té si kö te le zett ség -
re irá nyu ló in téz ke dés meg té te lé re vo nat ko zó in dít ványt
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.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz in dít vány ér ke zett a bün -
te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény (a továb biak -
ban: Be.) 281.  § (6) be kez dé se má so dik mon da ta alkot -
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mány elle nességének utó la gos meg ál la pí tá sa és meg sem -
mi sí té se tár gyá ban.

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a tá ma dott ren del -
ke zés alkot mány elle nes, mert sér ti az Al kot mány 2.  §-át, a
8.  §-át, az 54.  §-át és az 57–59.  §-ait. In do ko lá sá ban ki fej -
tet te, hogy az érin tett meg hall ga tá sa nél kül el ren delt elõ -
ze tes le tar tóz ta tás le he tõ sé ge – túl azon, hogy a Be. to váb -
bi sza bá lya i val sincs össz hang ban – el len tét ben áll a jog -
biz ton ság kö ve tel mé nyé vel, az em be ri mél tó ság, a jó hír -
név és a sze mé lyi sza bad ság ga ran tá lá sá ra vo nat ko zó al -
kot má nyi ren del ke zé sek kel.

Utó la go san be nyúj tott ész re ve te le i ben az in dít vá nyo zó
ki tért arra is, hogy a Be. – a tá ma dott ren del ke zés te kin te -
té ben – nem tar tal maz ga ran ci á lis ele me ket az Al kot mány
55.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott azon ren del ke zés sel
össze füg gés ben, hogy a sze mé lyi sza bad ság tól való meg -
fosz tás ra csak tör vényes in do kok és el já rás alap ján ke rül -
hes sen sor. Hi ány zik to váb bá az Al kot mány 57.  § (4) be -
kez dé sé bõl kö vet ke zõ ha té kony jog or vos lat hoz való jog is 
arra az eset re, ha a Be. 281.  § (6) be kez dé sé nek má so dik
mon da tá ban fog lalt esz kö zö ket a bí ró ság alap ta la nul al kal -
maz za.

Az in dít vá nyo zó – konk rét al kot má nyi ren del ke zés fel -
hí vá sa nél kül – „in téz ke dé sek meg té te lét” kér te az Al kot -
mány bí ró ság tól ab ban a te kin tet ben is, hogy a nyo mo zá si
ira tok is mer te té sé nek hi á nyá ban emelt vá dat az ügyész nek 
„kö te le zõ le gyen [...] ej te ni.”

2. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán be sze rez te az
igaz ság ügy-mi nisz ter vé le mé nyét.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõ jog sza bá lyi ren del -
ke zé se ket vizs gál ta:

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -
kus jog ál lam.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,
amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, va la -
mint köz vet le nül gya ko rol ja.

(3) Sen ki nek a te vé keny sé ge sem irá nyul hat a ha ta lom
erõ sza kos meg szer zé sé re vagy gya kor lá sá ra, il le tõ leg ki -
zá ró la gos bir tok lá sá ra. Az ilyen tö rek vé sek kel szem ben
tör vényes úton min den ki jo go sult és egy ben kö te les fel -
lépni.”

„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.

(3)

(4) Rend kí vü li ál la pot, szük ség ál la pot vagy ve szély -
hely zet ide jén az alap ve tõ jo gok gya kor lá sa – az
54–56.  §-ban, az 57.  § (2)–(4) be kez dé sé ben, a 60.  §-ban, a 
66–69.  §-ban és a 70/E.  §-ban meg ál la pí tott alap ve tõ jo -
gok ki vé te lé vel – fel füg geszt he tõ vagy kor lá toz ha tó.”

„54.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber nek
ve le szü le tett joga van az élet hez és az em be ri mél tó ság hoz,
ame lyek tõl sen kit nem le het ön ké nye sen meg fosz ta ni.

(2) Sen kit nem le het kín zás nak, ke gyet len, em ber te len,
meg alá zó el bá nás nak vagy bün te tés nek alá vet ni, és kü lö -
nö sen ti los em be ren a hoz zá já ru lá sa nél kül or vo si vagy tu -
do má nyos kí sér le tet vé gez ni.”

„55.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga
van a sza bad ság ra és a sze mé lyi biz ton ság ra, sen kit sem le -
het sza bad sá gá tól más ként, mint a tör vény ben meg ha tá ro -
zott okok ból és a tör vény ben meg ha tá ro zott el já rás alap ján 
meg fosz ta ni.

(...)”

„57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt
min den ki egyen lõ, és min den ki nek joga van ah hoz, hogy
az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a jo -
ga it és kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len és
pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son bí rál -
ja el.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban sen ki sem te kint he tõ bû -
nös nek mind ad dig, amíg bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét a bí ró -
ság jog erõs ha tá ro za ta nem ál la pí tot ta meg.

(3) A bün te tõ el já rás alá vont sze mé lye ket az el já rás
min den sza ka szá ban meg il le ti a vé de lem joga. A védõ nem 
von ha tó fe le lõs ség re a vé de lem el lá tá sa so rán ki fej tett vé -
le mé nye  miatt.

(4) Sen kit nem le het bû nös nek nyil vá ní ta ni és bün te tés -
sel súj ta ni olyan cse lek mény  miatt, amely az el kö ve tés ide -
jén a ma gyar jog sze rint nem volt bûn cse lek mény.

(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.”

„58.  § (1) Min den kit, aki tör vényesen tar tóz ko dik Ma -
gyar or szág te rü le tén – tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek
ki vé te lé vel – meg il let a sza bad moz gás és a tar tóz ko dá si
hely sza bad meg vá lasz tá sá nak joga, be le ért ve a la kó hely
vagy az or szág el ha gyá sá hoz való jo got is.

(2) A Ma gyar or szág te rü le tén tör vényesen tar tóz ko dó
kül föl dit csak a tör vénynek meg fele lõen ho zott ha tá ro zat
alap ján le het ki uta sí ta ni.

(3) Az uta zá si és le te le pe dé si sza bad ság 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.”

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

(2) A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl  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. A Be. vizs gált ren del ke zé se:
„281.  § (...)
(6) Az (5) be kez dés ese té ben, ha a (9) be kez dés al kal -

ma zá sá nak nincs he lye, a meg je lent sze mé lyek ki hall ga tá -
sát, il le tõ leg meg hall ga tá sát köve tõen a tár gya lást el kell
na pol ni, és a meg nem je lent vád lott nak a kö vet ke zõ tár -
gya lá si ha tár nap ra tör té nõ elõ ve ze té sét kell el ren del ni. Ha
a bí ró sá gi el já rás so rán a meg nem je lent vád lott elõ ve ze té -
sét már el ren del ték, sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn -
cse lek mény ese tén el fo ga tó pa ran csot kell ki bo csá ta ni,
vagy az elõ ze tes le tar tóz ta tá sát le het el ren del ni. Ha a vád -
lott nak nincs vé dõ je, szá má ra vé dõt kell ki ren del ni.

(...)”

III.

Az in dít vány rész ben meg ala po zott.

1.1. Az Al kot mány bí ró ság az elõ ze tes le tar tóz ta tás ra
vo nat ko zó bün te tõ el já rá si ren del ke zé se ket már több íz -
ben, szá mos szem pont ból vizs gál ta.

A 26/1999. (IX. 8.) AB ha tá ro zat ban (a továb biak ban:
Abh.) rá mu ta tott, hogy az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé -
sé nek, mint a bün te tõ el já rás so rán al kal maz ha tó kény szer -
in téz ke dés nek a le he tõ sé ge ön ma gá ban nem sér ti az Al -
kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ jog biz ton ság
kö ve tel mé nyét. Az 1406/B/1991. (ABH 1992, 497, 502.),
va la mint a 3/1998. (II. 11.) AB ha tá ro zat (ABH 1998, 61,
67.) tar tal mát is össze gez ve ki emel te, hogy az elõ ze tes le -
tar tóz ta tás jog in téz mé nye nem el len té tes az Al kot mány
57.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ár tat lan ság vé lel mé -
vel (ABH 1999, 265, 270–272.). A ko ráb bi ha tá ro za ta i ban
ki fej tett ál lás pont ját össze fog lal va hang sú lyoz ta, hogy az
ál la mi bün te tõ ha ta lom gya kor lá sá ra jo go sult és egy ben
kö te les szer vek nek ha té kony esz kö zö ket kell kap ni uk fel -
ada ta ik tel je sí té sé hez. „Ez pe dig szük ség kép pen együtt jár
a bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nás tör vény ben meg ha tá ro -
zott rend jé ben, a bün te tõ el já rás ban olyan el já rá si cse lek -
mé nyek, ezen be lül kény szer cse lek mé nyek al kal ma zá sá -
nak meg en ge dé sé vel, ame lyek lé nye gü ket te kint ve sú lyo -
san jog kor lá to zó ak, érin tik a bün te tõ el já rás alá vont sze -
mély al kot má nyos jo ga it is” [rész le te sen pl. 42/1993.
(VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 300, 302, 304–305.].

Az Abh. hi vat ko zott arra, hogy az Al kot mány nem csu -
pán a ter helt sze mé lyi sza bad sá ga kor lá to zá sá nak le he tõ -
sé gé rõl [55.  § (1) be kez dés], de an nak mód já ról [55.  §
(2) be kez dés] is ren del ke zik. Rá mu ta tott, hogy az elõ ze tes
le tar tóz ta tás – mint a leg sú lyo sabb, a sze mé lyi sza bad ság
el vo ná sá val járó kény szer in téz ke dés – tör vényi sza bá lyo -
zá sa kor, il let ve al kal ma zá sa kor az Al kot mány 55.  § (2) be -

kez dé sé bõl le ve ze tett kö ve tel mény a szük sé ges ség és ará -
nyos ság meg tar tá sa, amely nek a jog al ko tás ban is tük rö -
zõd nie kell. Ezen al kot má nyi ren del ke zés tar tal maz za
ugyan is, hogy 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
sza ba don kell bo csá ta ni, vagy bíró elé kell ál lí ta ni, aki az
elé ál lí tott sze mély meg hall ga tá sát köve tõen írás be li in do -
ko lás sal el lá tott ha tá ro za tot hoz a sza ba don bo csá tás ról
vagy az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé sé rõl (rész le te sen:
ABH 1999, 265, 270–272.).

1.2. Az Abh. rá mu ta tott, hogy az elõ ze tes le tar tóz ta tás
tör vényi sza bá lyo zá sa kor az Al kot mány 55.  § (2) be kez dé -
sé bõl és a 8.  § (1)–(2) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ en a jog al -
ko tó nem hagy hat ja fi gyel men kí vül 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 -
má nyá ban (a továb biak ban: Egyez ség ok mány) és 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 ben (a továb biak ban:
Egyez mény) fog lalt ren del ke zé se ket. Utalt to váb bá arra is, 
az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga R (65) 11, il let ve
R (80) 11. szá mú Aján lá sa i nak az íté let ho za talt meg elõ zõ
elõ ze tes fog va tar tás ról  szóló kö ve tel mé nyei – a szük sé -
ges ség-ará nyos ság meg íté lé se kö ré ben – olyan szem pon -
to kat tar tal maz nak, ame lyek a jog in téz mény nek a bün te tõ -
el já rá si tör vény ben való sza bá lyo zá sa kor az Al kot mány
55.  § (2) be kez dé sé nek tar tal mi ér te lem ben vett ki tel je se -
dé sét szol gál ják. A hi vat ko zott nem zet kö zi do ku men tu -
mok ban is – az Al kot mány 55.  § (1)–(2) és 8.  § (1)–(2) be -
kez dé se i nek össze ve té sé bõl le ve zet he tõ – azon elv tük rö -
zõ dik, hogy az elõ ze tes le tar tóz ta tás ki vé te les esz köz,
amely csak ak kor al kal maz ha tó, ha azt a kö rül mé nyek fel -
tét le nül szük sé ges sé te szik. Nem ren del he tõ el ak kor, ha a
sza bad ság el vo nás nem áll arány ban az el ren de lé sé nek
alap já ul szol gá ló bûn cse lek mény jel le gé vel és az al kal -
maz ha tó bün te tés sel.

Az R (65) 11 Aján lás rög zí ti, hogy az elõ ze tes fog va tar -
tás al kal ma zá sa nem le het au to ma ti ku san kö te le zõ, nem
szol gál hat bün te té si cé lo kat, a bí ró sá gok nak er rõl min dig a 
konk rét eset té nyei és kö rül mé nyei alap ján kell dön te ni ük.
Az R (80) 11 Aján lás hang sú lyoz za, hogy a bûn cse lek -
mény el kö ve té sé vel vá dolt sze mély is csak ak kor vet he tõ
alá e kény szer in téz ke dés nek, ha azt a kö rül mé nyek fel tét -
le nül szük sé ges sé te szik. A le tar tóz ta tás nak min dig va lós
okon kell ala pul nia, s arány ban kell áll nia az ál lí tott bûn -
cse lek mény jel le gé vel és az al kal maz ha tó bün te tés sel. Az
Egyez ség ok mány 9. cikk 1. pont ja sze rint a ter helt sza bad -
lá bon tör té nõ vé de ke zé se az ál ta lá nos kö ve tel mény és az
elõ ze tes fog va tar tá sa a ki vé te les ál la pot. Ga ran ci á lis kö ve -
tel mény, hogy a kény szer in téz ke dés rõl bí ró nak (bí rói ha -
tás kör rel fel ru há zott sze mély nek) kell dön te nie, még pe dig
az õri zet be vett sze mély elõ ál lí tá sát köve tõen (5. cikk
3. pont) (rész le te sen: ABH 1999, 265, 272–276.).
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A jel zett ügyek ben az al kot má nyos sá gi vizs gá lat -
ra – rész ben – a bün te tõ el já rás ról  szóló 1973. évi I. tör vény 
(a továb biak ban: régi Be.) ren del ke zé sei alap ján ke rült sor, 
a vizs gált nor mák tar tal ma azon ban lé nye gi leg meg egye -
zik a Be. sza bá lya i val. Így az Al kot mány bí ró ság a ko ráb bi
ha tá ro za tok ban ki fej tet te ket a je len ügy ben is irány adó nak 
te kin ti.

1.3. A fen tebb rész le te zett ok fej té se ken túl, az Egyez -
mény 5. Cikk 3. be kez dé se és az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí -
ró sá gá nak (a továb biak ban: Bí ró ság) eh hez kap cso ló dó
gya kor la ta vi lá go san le szö ge zi, hogy az elõ ze tes fog va tar -
tás ról  szóló dön tés sel össze füg gés ben a „tör vény ben meg -
ha tá ro zott el já rás” egyik lé nye ges ele me az érin tett sze -
mély nek – ha la dék ta lan – bíró elé ál lí tá sa. Ez ki ter jed
azok ra az ese tek re is, ami kor a kény szer in téz ke dés al kal -
ma zá sá ra az 5. Cikk 1. be kez dés b) pont ja sze rint a ter helt -
nek a tör vény ben meg ál la pí tott kö te le zett sé ge tel je sí té se
cél já ból ke rül sor.

A Bí ró ság gya kor la ta nem hagy két sé get az iránt, hogy a
„bíró elé ál lí tás” egyik fon tos cél ja az érin tett meg hall ga tá -
sa, a kö rül mé nyek vizs gá la ta és ezek alap ján an nak mér le -
ge lé se, hogy az elõ ze tes fog va tar tás el ren de lé sén (fenn tar -
tá sán) kí vül a konk rét ügy ben van nak-e más, a sze mé lyi
sza bad sá got ke vés bé vagy egy ál ta lán nem kor lá to zó al ter -
na tí vák, ame lyek se gít sé gé vel a ter helt rész vé te le az el já -
rás ban biz to sít ha tó (pl. I³o wi ec ki v. Po land judg ment of
4 Oc to ber 2001, no. 27504/95.). A köz vet len ség el vé ben
rej lõ ga ran ci á kat, ame lyek a tisz tes sé ges el já rás ér vé nye -
sü lé sét is biz to sít ják, a Bí ró ság a kény szer in téz ke dé sek al -
kal ma zá sa kor is – ép pen a „koc kán for gó tét”  miatt – olyan 
ki emelt ér ték nek te kin ti, amely bõl kö vet ke zõ en az elv ér -
vény re ju tá sa nem le het eset le ges. Az elõ ze tes fog va tar tás
el szen ve dõ je ál tal elõ adot ta kat a bí ró ság nak kö te les sé ge
ugyan is oly mér té kig ér dem ben vizs gál ni, ami – tág ér te -
lem ben vett – „tár gya lást” (a bí ró ság és az érin tett kö zöt ti
köz vet len szó be li érint ke zést) fel té te lez (pl. From melt v.
Li ech tens te in judg ment of 24 June 2004, no, 49158/99;
Kam pa nis v. Gre e ce judg ment of 13 July 1995, Se ri es A
no. 324.; Yan kov v. Bul ga ria judg ment of 11 De cem ber
2003, no. 39084/97.).

Az Aján lá sok, az Egyez ség ok mány és az Egyez mény
hi vat ko zott ren del ke zé sei, il let ve a Bí ró ság ál tal meg for -
mált kö ve tel mé nyek je len van nak az Al kot mány 55.  §
(2) be kez dé sé ben és a – vizs gált ese tet ki vé ve – tük rö zõd -
nek a Be.-nek az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé sé re, meg -
hosszab bí tá sá ra vo nat ko zó egyes, ál ta lá nos ren del ke zé se i -
ben (VIII. Fe je zet II. Cím, IX. Fe je zet VI. Cím).

2. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az in dít -
vány ban fog lalt eset ben az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé -
bõl le ve zetett, a jog in téz mé nyek ki szá mít ha tó mû kö dé sé -
hez fû zõ dõ jog ér vé nye sü lé sé nek, va la mint a 8.  § (1) és
(2) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ, az alap jo gok kor lá to zá sá nak
ará nyos sá gá ra vo nat ko zó, il let ve az 57.  § (1) be kez dé sé -
ben rög zí tett tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mény nek a sé rel -
mét ered mé nye zi a dön tés ho za ta li el já rás sza bá lyo zá si

mód ja: az, hogy a sze mé lyi sza bad ság jog erõs íté let nél kül
tör té nõ el vo ná sá ra bí rói meg hall ga tás nél kül és meg fe le lõ
mér le ge lé si szem pon tok hi á nyá ban ke rül sor.

2.1. Az elõ ze tes fog va tar tás ról  szóló dön tés meg ho za -
ta lá nak ki zá ró la go san bí rói ha tás kör be tör té nõ uta lá sa nem 
csu pán for má lis ga ran ci át je lent. A bí rói dön tés ho za tal
me cha niz mu sa fel té te le zi a ter helt meg hall ga tá sát, le he tõ -
sé get biz to sít va ez zel neki arra, hogy a nem le ges dön tés
alá tá masz tá sá ra szol gá ló ér ve it a kény szer in téz ke dés in -
dít vá nyo zó já val (ügyész, pót ma gán vád ló) azo nos kö rül -
mé nyek kö zött és azo nos súllyal fejt se ki. Ezek az ér vek
min de nek elõtt vo nat koz hat nak arra, hogy az el já rás alá
vont sze mély mi lyen ga ran ci á kat ké pes adni arra, hogy
sza bad lá bon tör té nõ vé de ke zé se ese tén ele get tesz a meg -
je le né si, köz re mû kö dé si kö te le zett sé gé nek, il let ve tar tóz -
ko dik mind azon ma ga tar tá sok tól, ame lye ket az elõ ze tes
le tar tóz ta tás kü lö nös oka i ként ha tá roz meg a tör vény.

Az elõ ze tes le tar tóz ta tás ál ta lá nos és kü lö nös fel té te le i -
rõl a Be. 129.  § (2) be kez dé se ren del ke zik. A tör vény ezen
sza bá lyai a bün te tõ el já rás egé sze so rán, így a tár gya lá si
sza kasz ban is irány adó ak, kö zöt tük – a tá ma dott ren del ke -
zés ben sze rep lõ – az el já rá si cse lek mény el mu lasz tá sa
azon ban, mint a kény szer in téz ke dés le het sé ges oka, nem
sze re pel. Ilyen ok ból elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé sé re
csak más, már fo ga na to sí tott, ke vés bé sú lyos kény szer in -
téz ke dé sek: a házi õri zet vagy a lak hely el ha gyá si ti la lom
meg sze gé se  miatt van mód [139.  § (1) be kez dés].

A tár gya lás el mu lasz tá sá nak kö vet kez mé nye it a kó dex
más ren del ke zé sei sza bá lyoz zák (69.  §). A sza bály sze rû
idé zés el le né re meg nem je le nés szank ci ó ja le het a ter helt
ese té ben az elõ ve ze tés és az oko zott költ sé gek meg té rí té -
sé re való kö te le zés. Ugyan ak kor a tör vény a mu lasz tás kö -
vet kez mé nye i nek el há rí tá sá ra biz to sít ja az iga zo lás le he -
tõ sé gét (65–66.  §-ok), mely nek ha tár ide je az el mu lasz tott
ha tár idõ utol só nap já tól vagy az aka dály meg szû né sé tõl
szá mí tott 8 nap. Az iga zo lá si ké re lem el fo ga dá sa egy út tal
ki is zár ja a jel zett el já rá si szank ci ók al kal ma zá sát.

2.2. A fen ti ek bõl kö vet ke zõ en a Be. rend sze ré ben a tá -
ma dott ren del ke zés ben sze rep lõ, az elõ ze tes le tar tóz ta tás
alap já ul szol gá ló is mé telt ter hel ti mu lasz tás, az elõ ze tes
le tar tóz ta tás új, kü lö nös in do ka ként ke rült sza bá lyo zás ra,
amely csak a tár gya lá si sza kasz ban le het az el ren de lés
alap ja. Ez a meg ol dás ön ma gá ban véve nem szük ség kép -
pen alkot mány elle nes (s nem áll el len tét ben az zal sem,
hogy a mu lasz tás hoz – fõ sza bály ként – a jog al ko tó nem
kény szer in téz ke dé sek al kal ma zá sát fûzi).

Az elõ ze tes le tar tóz ta tás fõ funk ci ó ja, hogy a ter helt
aka ra ta el le né ben is biz to sít sa a bün te tõ el já rás le foly tat ha -
tó sá gát, vég sõ so ron az ál lam bün te tõ igé nyé nek ér vé nye -
sí té sét. „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
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ér de ké ben” (Abh., ABH 1999, 265, 276.). A kény szer in -
téz ke dé sek sza bá lyo zá sa kor a jog al ko tó nak szá mol nia kell 
az zal is, hogy a tisz tes sé ges el já rás al kot má nyi kö ve tel mé -
nyé bõl ere dõ en a bün te tõ ügyek ben el já ró ha tó sá gok kö te -
le sek ele get ten ni az idõ sze rû ség kö ve tel mé nyé nek. Eb bõl
a szem pont ból – fi gye lem mel a kont ra dik tó ri us el já rás
alap el vé nek meg fele lõen sza bá lyo zott bi zo nyí tás rend jé re
és a tár gya lás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek re – a büntetõ -
eljárás leg sé rü lé ke nyebb sza ka sza az elsõ fokú bí ró sá gi el -
já rás, ahol a ter helt mu lasz tá sa az ese tek dön tõ ré szé ben
szük ség kép pen az ügy is mé telt ki tû zé sét ered mé nye zi. Ez
az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé bõl le ve ze tett idõ sze rû -
ség kö ve tel mé nyé nek ér vény re ju tá sát gá tol ja.

Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban e kény szer in téz ke -
dés al kal ma zá sá val kap cso lat ban hang sú lyoz ta azt is,
hogy an nak sú lyo san jog kor lá to zó jel le ge  miatt igény be -
vé te lé re csak vég sõ eset ben, ki vé te le sen ke rül het sor. Az
ará nyos ság al kot má nyi kö ve tel mé nyét a Be. 60.  § (2) be -
kez dé se té te les ren del ke zé sé ben is ki mond ja, a kény szer -
in téz ke dé sek re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok (VIII. Fe je -
zet I–VI. Cím) pe dig az ará nyos ság el vont igé nyét az
egyes jog in téz mé nyek re vo nat ko zó ren del ke zé se ik ben
jut tat ják ér vény re. A dif fe ren ci ált sza bá lyo zás kü lö nö sen
arra az eset re vo nat ko zik, ami kor a kény szer in téz ke dés al -
kal ma zá sá nak cél ja ki zá ró lag a ter helt el já rá si cse lek mé -
nye ken tör té nõ rész vé te lé nek biz to sí tá sa.

2.3. Az Al kot mány bí ró ság a tisz tes sé ges el já rás hoz
való jog ra vo nat ko zó gya kor la tát össze fog la ló 14/2004.
(V. 7.) AB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy a tisz tes sé -
ges el já rás hoz való jog olyan ab szo lút jog, amellyel szem -
ben nem lé te zik mér le gel he tõ más alap ve tõ jog vagy al kot -
má nyos cél, mert már maga is mér le ge lés ered mé nye. Ki -
mu tat ta to váb bá, hogy a tisz tes sé ges el já rás nak szá mos
ele me van, s a bün te tõ el já rás sza bály rend sze ré nek meg al -
ko tá sa kor egyik vagy má sik a to váb bi ak ro vá sá ra nem ab -
szo lu ti zál ha tó (ABH 2004, 241, 266.). Az ide vo nat ko zó
gya kor la tát leg utóbb összeg zõ 20/2005. (V. 26.) AB ha tá -
ro zat ban elvi él lel szö gez te le, hogy az egyes jog in téz mé -
nyek és dön té si el já rá sok sza bá lyo zá sa kor „gaz da sá gos sá -
gi és cél sze rû sé gi okok ból az el já rá si, s fõ ként a köz vet len
al kot má nyi ga ran ci ák ér vé nye sí té sé rõl” a jog al ko tó nem
mond hat le. Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé se és a tisz tes -
sé ges el já rás kö ve tel mé nyé nek össze ve té sé bõl az is kö vet -
ke zik, hogy az egyes jog in téz mé nyek, a bí ró sá gi el já rás ki -
szá mít ha tó és kö vet ke ze tes mû kö dé sé nek az alap ja „a dön -
tést be fo lyá so ló pro cesszu á lis sza bá lyok nak fél re ért he tet -
len, a gya kor lat ban ér vé nye sü lõ mér le ge lé si szem pon tok
ha tá ra it ki je lö lõ meg fo gal ma zás[a]” (ABH 2005, 202,
218–219.).

Eb bõl kö vet ke zõ en az el já rás idõ sze rû sé gé re és a kény -
szer in téz ke dés al kal ma zá sá ra vo nat ko zó szük sé ges -
ség-ará nyos ság kö ve tel mé nye sem ver seng het egy más sal.
Ezek – a kény szer in téz ke dé sek re vo nat ko zó dön tés ho za ta -
li el já rás ki ala kí tá sa kor – nem szem ben ál ló, ha nem dif fe -

ren ci ált sza bá lyo zás sal biz to sí tan dó, egy ide jû leg ér vé nye -
sü lõ igé nyek.

3.1. A 19/1999. (VI. 25.) AB ha tá ro zat ban „az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé ben nor ma tív tar ta lom mal rög zí tett jog ál la -
mi ság ból fa ka dó jog biz ton ság kö ve tel mé nyé be üt kö zik”,
ha a jog al ko tó nem ha tá roz za meg az elõ ze tes fog va tar tás
alap já ul szol gá ló mér le ge lé si szem pon to kat. Ez ép pen a
kény szer in téz ke dés re vo nat ko zó dön té si el já rás lé nye gét
üre sí ti ki, s vég sõ so ron szin tén az ará nyos ság kö ve tel mé -
nyé nek sé rel mé hez ve zet (ABH 1999, 150, 152–155.).

A tá ma dott ren del ke zés ben az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé nek a jog biz ton ság ra vo nat ko zó és az ará nyos ság -
nak a 8.  § (1)–(2) be kez dé sé bõl le ve ze tett, a Be. 60.  §
(2) be kez dé sé ben is ne ve sí tett abszt rakt kö ve tel mé nye
nem jut meg fele lõen ér vény re. Ez pe dig az 57.  § (1) be kez -
dé sé ben sza bá lyo zott tisz tes sé ges el já rás el vé nek sé rel mét
ered mé nye zi.

A tör vény – az ál ta lá nos sza bá lyok hoz ha son ló an – azt a 
281.  § (6) be kez dé sé ben is ki mond ja, hogy az elõ ze tes le -
tar tóz ta tás el ren de lé sé nek csak sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ bûn cse lek mény ese tén van he lye. To váb bi fel té tel -
ként meg ál la pít ja, hogy erre csak a ter helt is mé telt mu lasz -
tá sa kor és csu pán ab ban az eset ben van le he tõ ség, ha az
elsõ „jog sze rût len” tá vol ma ra dá sa kor a bí ró ság a mu lasz -
tás kö vet kez mé nye ként elõ ve ze tést ren delt el, ám az si ker -
te len ma radt. A tá ma dott sza bá lyo zás sem mi lyen le he tõ sé -
get nem biz to sít arra, hogy – az ará nyos ság kö ve tel mé nyé -
nek – meg tar tá sá val a bí ró ság az elõ ze tes le tar tóz ta tást va -
ló ban csak a vég sõ eset ben ren del je el. Nem tar tal maz
ugyan is arra vo nat ko zó mér le ge lé si szem pon to kat, hogy
az is mé telt mu lasz tás két le het sé ges – ám sú lyá ban és kö -
vet kez mé nye i ben rend kí vü li mér ték ben el té rõ – „szank -
ciója” kö zött mi lyen ala pon kell a bí ró ság nak vá lasz ta nia.
Min den nek vég sõ oka pe dig ép pen az, hogy a 281.  §
(6) be kez dé sé ben sze rep lõ ese tek re a jog al ko tó nem ter -
jesz tet te ki az elõ ze tes le tar tóz ta tás ra vo nat ko zó ál ta lá nos
sza bá lyok sze rin ti, a dön tés ho za ta li el já rás ra vo nat ko zó
ga ran ci á lis ren del ke zé se ket. A bí ró ság a dön tést a ter helt
meg hall ga tá sa nél kül, tá vol lé té ben és csu pán az is mé telt
„vét kes” mu lasz tás in do ká ra ala pít va hoz za meg.

A bí ró ság dön té sé nek meg ho za ta la kor azon ban sem a
vét kes ség, sem a mu lasz tás nem fel tét le nül tény, szá mos
eset ben csu pán az elõ ve ze tõ pa rancs pusz ta ki bo csá tá sá ra
ala po zott vé le lem.

A kény szer in téz ke dés alap já ul szol gá ló, a tár gya lás el -
mu lasz tá sá nak kö vet kez mé nye ként el ren delt elõ ve ze tés
vég re haj tá sa nem a bí ró ság, ha nem a rend õrség (ki vé te les
eset ben a Vám- és Pénz ügy õr ség, il let ve az ille té kes ka to -
nai elöl já ró) kom pe ten ci á ja. En nek ke re té ben a vég re haj tó
szerv nek a fo ga na to sí tás ra vo nat ko zó, az el ren de lés sza -
bály sze rû sé gé vel és a vég re hajt ha tó ság tör vényességével
össze füg gõ, a vég re haj tás meg ta ga dá sá hoz is el ve ze tõ
vizs gá la ti kö te le zett sé ge van, to váb bá a vég re haj tás tény -
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le ges szük sé ges sé gé re, il let ve le het sé ges sé gé re irá nyu ló
ön ál ló mér le ge lé si jog is meg il le ti. Kö vet ke zés kép pen an -
nak el ma ra dá sá hoz nem csu pán a ter helt ma ga tar tá sa, ha -
nem az elõ ve ze tést el ren de lõ bí ró ság hi bá ja (pl. pon tat lan,
hi á nyos ki töl tés) vagy a vég re haj tó szerv mér le ge lé si jog -
kö ré ben ho zott dön té se, és szá mos más kö rül mény ve -
zethet.

A tá ma dott ren del ke zés mind ez zel nem szá mol. Az elõ -
ze tes le tar tóz ta tás ról  szóló dön tés ho za tal kor tény ként csak 
az elõ ve ze tés el ma ra dá sát kí ván ja meg. Erre vi szont au to -
ma ti ku san azt a vé lel met ala pít ja, hogy mind ez a ter helt hi -
bá já ból ered. Ez szük ség kép pen az zal is jár, hogy a bí ró ság 
az elõ ze tes le tar tóz ta tás alap já ul szol gá ló, a ter helt ter hé re
esõ kö rül mé nyek re va ló já ban sem mi fé le vizs gá la tot nem
foly tat. Úgy szin tén nem vizs gál ja azt sem, hogy a ter helt
is me ret len he lyen tar tóz ko dik-e, noha eb ben az eset ben a
kény szer in téz ke dés el ren de lé sét a Be. XXV. Fe je ze té nek
(a tá vol lé võ ter helt tel, il let ve kül föl dön tar tóz ko dó ter helt -
tel szem be ni el já rás) sza bá lyai ki zár ják. (Meg kö ve te lik
azon ban más in téz ke dé sek meg té te lét.)

3.2. Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta
sze rint „az alap jog kor lá to zá sá nak al kot má nyos sá gá hoz 
ön ma gá ban nem ele gen dõ, ha az al kot má nyo san el is -
mert cél ér de ké ben tör té nik, ha nem szük sé ges nek és
ará nyos nak kell len nie: a kor lá to zás sal el ér ni kí vánt cél
fon tos sá gá nak és az en nek ér de ké ben oko zott alap jog sé -
re lem nek egy más sal arány ban kell áll nia. (...) az ará -
nyos ság el vont, a tör vényi sza bá lyo zás szint jén tör té nõ
meg te rem té se egy részt az elõ ze tes le tar tóz ta tás ál ta lá -
nos és kü lö nös fel té te le i nek, más részt a dön té si el já rás
ga ran ci á lis sza bá lya i nak meg ha tá ro zá sá val biz to sít ha -
tó” (ABH 1999, 265, 276.).

A konk rét ügyek ben az elõ ze tes le tar tóz ta tás fel té te le i -
nek vizs gá la tá nál csak az el ren de lés (fenn tar tás) idõ pont -
já ban tény le ge sen fenn ál ló ál la po tot és kö rül mé nye ket
figye lembe véve, té nye ken ala pu ló kö vet kez te tés út ján le -
het ál lást fog lal ni ab ban a kér dés ben, hogy a kény szer in -
téz ke dés ál ta lá nos és kü lö nös okai fenn áll nak-e. Az Al kot -
mány 55.  § (2) be kez dé se ép pen ezért írja elõ a dön té si el -
já rás ga ran ci á lis sza bá lya ként, hogy a bí ró ság nak a ter hel -
tet elõ ze tesen meg kell hall gat nia. A meg hall ga tás ré sze az 
57.  § (1) be kez dé sé bõl le ve ze tett, az el já rás egé sze so rán
irány adó tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nyé nek.

Az elõ ze tes le tar tóz ta tás ról  szóló, a sze mé lyes sza -
bad ság el vo ná sá val járó bí rói dön tés a ter helt szem pont -
já ból az el já rás so rán hoz ha tó leg sú lyo sabb „köz ben sõ”
ha tá ro zat. Alap ve tõ en érin ti a ter helt sze mé lyes sza bad -
ság hoz, a moz gás és a tar tóz ko dá si hely sza bad meg vá -
lasz tá sá hoz való al kot má nyos jo gát, be fo lyá sol ja vé de -
ke zé sé nek ke re te it, s köz vet len ki ha tás sal van sze mé -
lyes sor sá nak ala ku lá sá ra. Mind er re fi gye lem mel nincs
olyan fel is mer he tõ al kot má nyos ér dek vagy cél, amely -
bõl kö vet ke zõ en a ter helt nek az Al kot mány 55.  § (2) be -
kez dé sé ben kö rül írt – a bí rói meg hall ga tás ra vo nat ko -

zó – jo gai, az el já rás tisz tes sé gé nek sé rel me nél kül kor -
lá toz ha tók len né nek.

4.1. A fen tebb ki fej tet tek re fi gye lem mel az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a Be. 286.  § (6) be -
kez dé se má so dik mon da tá nak az elõ ze tes le tar tóz ta tás
el ren de lé sé re vo nat ko zó szö veg ré sze alkot mány elle nes, 
mert sér ti az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nyét. Ezért azt – az Al kot -
mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 42.  § (1) be kez dé sé ben fog lal -
tak nak meg fele lõen – a ha tá ro zat ki hir de té sé nek nap já -
val meg sem mi sí tet te.

4.2. Mi vel az Al kot mány bí ró ság a tá ma dott ren del ke -
zés alkot mány elle nességét az Al kot mány 57.  § (1) be kez -
dé sé be üt kö zõ nek mi nõ sí tet te, s azt meg sem mi sí tet te – ál -
lan dó gya kor la tá nak meg fele lõen – az Al kot mány to váb bi, 
az in dít vány ban fel hí vott ren del ke zé se i nek sé rel mét nem
vizs gál ta [össze fog la ló an leg utóbb: 65/2006. (XI. 24.) AB
ha tá ro zat, ABK 2006, no vem ber 927, 929.].

5. El uta sí tot ta vi szont az Al kot mány bí ró ság az in dít -
vány nak azt a ré szét, amely a 281.  § (6) be kez dés má so dik
mon da tá ban sze rep lõ, a ter helt is mé telt mu lasz tá sa és az
elõ ve ze tés el ren de lé sé nek el ma ra dá sa ese té re el fo ga tó pa -
rancs ki bo csá tá sát te szi kö te le zõ vé a bí ró ság szá má ra.

A ha tá ro zat III. 1.1–1.3. és 2.2–2.3. pont ja i ban ki fej tet -
tek sze rint az ál lam nak a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sá val
fel ru há zott szer vei a bün te tõ igény ér vé nye sí té sé re kö te le -
sek. En nek so rán nem ma rad hat nak esz köz te le nek a ter hel -
tek azon cso port já val szem ben, akik en ge det len sé gük kel a
bün te tõ el já rás si ke ré nek meg hi ú sí tá sá ra, vagy an nak el hú -
zá sá ra tö rek sze nek. Kéz re ke rí té sük ér de ké ben az el fo ga tó -
pa rancs ki bo csá tá sa ve lük szem ben meg fe le lõ – már az
eny hébb bün te tõ el já rá si in téz ke dés (elõ ve ze tés) fo ga na to -
sí tá sát köve tõen igény be vett – ará nyos esz köz, amely azt
is szol gál ja, hogy a ter helt elõ ál lí tá sát köve tõen a bí ró ság
ér dem ben meg vizs gál has sa azo kat a kö rül mé nye ket, ame -
lyek az eset le ges kény szer in téz ke dés el ren de lé sét indo -
kolják.

A Be. ál ta lá nos ren del ke zé sei (73.  §) az el fo ga tó pa rancs 
ki bo csá tá sá nak sza bá lya it rész le te sen kö rül ír ják. Az en -
nek so rán te he tõ in téz ke dé sek re pe dig a sze mély- és tárgy -
kö rö zés rõl  szóló 2001. évi XVIII. tör vény, il let ve a kö rö -
zé si nyil ván tar tás ból tör té nõ adat igény lés rõl és adat szol -
gál ta tás ról, va la mint a nyil vá nos tárgy kö rö zé si ada tok
hoz zá fér he tõ vé té te lé rõl  szóló 21/2001. (X. 11.) BM ren -
de let tar tal maz rész le tes sza bá lyo kat.

Tény, hogy a ter helt sze mé lyi sza bad sá gát az el fo ga tó -
pa rancs foly tán tör té nõ kéz re ke rü lé sét kö ve tõ in téz ke dé -
sek is szük ség kép pen érin tik. A ter helt nek az ez alap ján
való õri zet be vé te le azon ban – a tör vény ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint – csu pán 24 vagy leg fel jebb 72 órá ig tart hat,
mely idõ tar ta mok meg hosszab bí tá sá ra nincs mód. Ezen
idõ tar tam alatt min den eset ben kö te le zõ az el fo ga tó pa ran -
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csot ki bo csá tó ha tó ság elé ál lí tá sa, majd pe dig szó be li
meg hall ga tá sa, ame lyet köve tõen pe dig nyom ban dön te ni
kell sza bad láb ra he lye zé sé rõl vagy an nak szük sé ges sé ge
ese tén a tör vény ben sze rep lõ va la mely kény szer in téz ke -
dés el ren de lé sé rõl. A meg hall ga tás sal biz to sít ha tó az ará -
nyos ság kö ve tel mé nyé nek meg tar tá sa is.

A ki fej tet tek re fi gye lem mel a vizs gált ren del ke zés nem
sér ti sem az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét, sem pe dig a
8.  § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lalt ará nyos ság kö ve tel mé -
nyét, és nem áll el len tét ben sem az 55.  § (1) be kez dé se,
sem az 57.  § (1) be kez dé se sze rin ti kö ve tel mé nyek kel.

Meg ál la pí tot ta to váb bá az Al kot mány bí ró ság azt is,
hogy a Be. 276.  § (6) be kez dé sé nek ezen szö veg ré sze és az 
Al kot mány 2.  § (2)–(3) be kez dé se, a 8.  § (4) be kez dé se, az
54.  §-a, il let ve az 57.  § (2)–(5) be kez dé sei, va la mint az
58–59.  §-ai kö zött nincs al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ
össze füg gés.

6. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré nek hi á nya  miatt ér -
de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta az in dít vány azon ré -
szét, amely a nyo mo zá si ira tok is mer te té sé nek el ma ra dá sa
ese té re az ügyészt a vád el ej tés re kö te le zõ in téz ke dé sek
meg té te lé re vo nat ko zott.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az Abtv. 1.  §-a ta xa -
tí ve meg ha tá roz za. Eb ben a fel so ro lás ban pe dig a jog al -
kal ma zó szer vek in téz ke dés re tör té nõ fel hí vá sa nem
sze re pel.

A ha tá ro zat ezen ren del ke zé se 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 zat 29.  § b) pont ján (ABH 2003,
2065.) alap szik.

7. Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lé rõl az Abtv. 41.  §-a alap ján
ren del ke zett.

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.,
elõ adó 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.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 832/B/2003.

Az Alkotmánybíróság
11/2007. (III. 7.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének 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 bün te tõ el já -
rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény 255.  § (2) be kez dé sé -
ben két íz ben elõ for du ló „és ügyész” szö veg ré szei alkot -
mány elle nesek, ezért azo kat a ha tá ro zat ki hir de té sé nek
nap já val meg sem mi sí ti.

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény 255.  §
(2) be kez dé se ezt köve tõen az aláb bi szö veg gel ma rad ha -
tály ban:

„255.  § (...)
(2) A ta nács ko zá si jegy zõ köny vet és a 256.  § (5) be kez -

dé se sze rin ti mel lék le te it az ira tok kö zött le zárt bo rí ték ban 
kell el he lyez ni, és azt csak a fel leb be zés so rán el já ró bí ró -
ság, il le tõ leg a rend kí vü li jog or vos lat so rán el já ró bí ró ság,
va la mint fe gyel mi el já rás so rán a fe gyel mi bí ró ság, va la -
mint ha bün te tõ el já rás in dult, a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró -
ság te kint he ti meg.”

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 Al kot mány bí ró ság hoz in dít vány ér ke zett a bün te tõ -
el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény 255.  § (2) be kez dé -
sé nek a zárt irat ként ke ze len dõ ta nács ko zá si jegy zõ könyv -
be tör té nõ, az ügyészt be te kin tés re fel jo go sí tó szö veg ré -
szei alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sa és meg sem -
mi sí té se tár gyá ban.

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a sza bá lyo zás sér ti
az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben vé dett jog ál la mi ság -
ból le ve ze tett jog biz ton ság in téz mé nyét, a 8.  § (2) be kez -
dé sé nek az alap ve tõ jo gok lé nye ges tar tal má nak kor lá toz -
ha tat lan sá gá ra vo nat ko zó ren del ke zé sét, az 57.  § (1) be -
kez dé sé bõl kö vet ke zõ tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nyét
és az 57.  § (3) be kez dé se sze rin ti vé de lem hez való jo got.

Rész le tes in do ko lá sá ban rá mu ta tott, hogy a bün te tõ el já -
rás so rán ke let ke zett egyes ira tok hoz való hoz zá fé rés az
Al kot mány bí ró ság ko ráb bi ha tá ro za ta i ból kö vet ke zõ en
is – kü lön bö zõ mér ték ben – kor lá to zás alá es het. Ez azon -
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ban nem ered mé nyez he ti a vé de lem hez való jog csor bu lá -
sát és nem sért he ti a tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nye it.

A tá ma dott ren del ke zés ben elõ írt kor lá to zás az ügyészt a
rend kí vü li per or vos la tok so rán, il let ve az alap ügyet köve tõen 
in dult bün te tõ el já rás ban a vé de lem mel szem ben in do ko lat la -
nul elõ nyös hely zet be hoz za. A sza bá lyo zás ered mé nye kép -
pen elõ áll az a hely zet, hogy az ügyész meg is mer he ti és fel -
hasz nál hat ja mind azon tény be li és jogi ér ve ket, ame lye ket a
ta nács ko zás so rán ki sebb ség ben ma radt bíró kü lön vé le mé -
nye és a ta nács ko zá si jegy zõ könyv tar tal maz, míg a vé de lem
ezek hez sem mi kép pen nem fér hoz zá.

II.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vánnyal kap cso lat ban a
kö vet ke zõ jog sza bá lyo kat vizs gál ta.

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”
„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.

(...)”
„57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt min -

den ki egyen lõ, és min den ki nek joga van ah hoz, hogy az el le -
ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a jo ga it és kö -
te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len és pár tat lan bí -
ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son bí rál ja el.

(...)
(3) A bün te tõ el já rás alá vont sze mé lye ket az el já rás

min den sza ka szá ban meg il le ti a vé de lem joga. A védõ nem 
von ha tó fe le lõs ség re a vé de lem el lá tá sa so rán ki fej tett vé -
le mé nye  miatt.”

2. A Be. ren del ke zé se:
„255.  § (...)
(2) A ta nács ko zá si jegy zõ köny vet és a 256.  § (5) be kez -

dé se sze rin ti mel lék le te it az ira tok kö zött le zárt bo rí ték ban 
kell el he lyez ni, és azt csak a fel leb be zés so rán el já ró bí ró -
ság, il le tõ leg a rend kí vü li jog or vos lat so rán el já ró bí ró ság
és ügyész, va la mint fe gyel mi el já rás so rán a fe gyel mi bí ró -
ság, va la mint ha bün te tõ el já rás in dult, a bün te tõ ügy ben el -
já ró bí ró ság és ügyész te kint he ti meg.

(...)”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze -
rint az el já rás tisz tes sé ges vol ta és a vé de lem hez való jog

ér vé nye sü lé se a jog ál la mi bün te tõ el já rás lé nye ges is mér -
ve. Mind két is mérv több elem bõl te võ dik össze, me lye ket
a kü lön bö zõ ha tá ro za tok már szá mos szem pont ból és egy -
más ra vo nat koz tat va is vizs gál tak. A bün te tõ el já rás ga ran -
cia rend sze ré hez, az el já rás tisz tes sé gé hez alap ve tõ en tar -
to zik hoz zá a vi lá gos és ki szá mít ha tó nor ma tar ta lom, az el -
já rás ki szá mít ha tó mû kö dé se.

1.1. A 6/1998. (III. 11.) AB ha tá ro zat rá mu ta tott, hogy
„a »tisz tes sé ges el já rás« (fair tri al) kö ve tel mé nye nem
egy sze rû en egy a bí ró ság nak és az el já rás nak itt meg kö ve -
telt tu laj don sá gai kö zül (ti. mint »igaz sá gos tár gya lás«),
ha nem az (...) Egyez ség ok mány nak [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 -
má nya] és az Em be ri Jo gok Eu ró pai Egyez mé nyé nek [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 ben] – az Al kot -
mány al kot má nyi ren del ke zés ben fog lalt kö ve tel mé nye -
ken túl – kü lö nö sen a bün te tõ jog ra és – el já rás ra vo nat ko -
zó an – az 57.  § töb bi ga ran ci á já nak tel je se dé sét is át fog ja.
Sõt az 57.  §-a tar tal má hoz és szer ke ze té hez min tát
adó – el já rá si ga ran ci á kat tar tal ma zó cik kei ál ta lá ban el fo -
ga dott ér tel me zé se sze rint a fair tri al olyan mi nõ ség, ame -
lyet az el já rás egé szé nek és kö rül mé nye i nek figye lembe -
véte lével le het csu pán meg ítél ni. Ezért egyes rész le tek
 hiánya el le né re épp úgy, mint az összes rész let sza bály be -
tar tá sa da cá ra le het az el já rás »mél tány ta lan« vagy »igaz -
ság ta lan«, avagy »nem tisz tes sé ges«” (ABH 1998, 91,
95.).

A tisz tes sé ges el já rás hoz való jog ra vo nat ko zó al kot -
mány bí ró sá gi gya kor la tot összeg zõ 14/2004. (V. 7.) AB
ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy „a tisz tes sé ges el já rás hoz
való jog ab szo lút jog, amellyel szem ben nem lé te zik mér -
le gel he tõ más alap ve tõ jog vagy al kot má nyos cél, mert
már maga is mér le ge lés ered mé nye. A bün te tõ el já rás
szem pont já ból ezek a té te lek a bün te tõ igaz ság szol gál ta tás 
tör té ne ti rend sze re i nek fel hal mo zó dott ta pasz ta la tán ala -
pul nak. Esze rint: az igaz ság fel tá rá sá nak az a leg meg fe le -
lõbb mód ja, ha az ítél ke zés ben füg get len és pár tat lan bí ró -
ság nyil vá nos tár gya lá son, a bi zo nyí tás te kin te té ben
egyen lõ jo gok kal részt ve võ fe lek ak tív köz re mû kö dé sé vel
le foly ta tott el já rás ered mé nye ként, köz vet len ész le lé se út -
ján szer zett bi zo nyí té kok sza bad mér le ge lé sé vel ál la pít ja
meg a bün te tõ fe le lõs ség re vo nás el dön té sé hez szük sé ges
té nye ket” (ABH 2004, 241, 266.).

Az Al kot mány bí ró ság több íz ben ki fej tet te azt is, hogy a 
tisz tes sé ges el já rás nak „(...) ál ta lá no san és nem vi ta tot tan
el is mert ele me a »fegy ve rek egyen lõ sé ge«, amely a bün te -
tõ el já rás ban azt biz to sít ja, hogy a vád nak és a vé de lem nek
egyen lõ esé lye és al kal ma le gyen arra, hogy a tény- és jog -
kér dé sek ben vé le ményt for mál has son és ál lást fog lal has -
son. A fegy ve rek egyen lõ sé ge nem min den eset ben je len ti
a vád és vé de lem jo go sít vá nya i nak tel jes azo nos sá gát, de
min den kép pen meg kö ve te li, hogy a vé de lem a vád dal

1486 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/27. szám



össze vet he tõ sú lyú jo go sít vá nyok kal ren del kez zen”
[6/1998. (III. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 91, 95, 96.].

1.2. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint a
vé de lem hez való jog az al kot má nyos bün te tõ el já rás azon
alap el ve, amely szám ta lan rész let sza bály ban ölt tes tet. A
konk rét ügyek ben a ter helt „azon jo ga i ban, il let ve a ha tó -
sá gok azon kö te le zett sé ge i ben re a li zá ló dik, ame lyek biz -
to sít ják, hogy [a ter helt] a vele szem ben ér vé nye sí tett bün -
te tõ jo gi igényt meg is mer je, ar ról ál lás pont ját ki fejt hes se,
az igénnyel szem be ni ér ve it fel hoz has sa, a ha tó sá gok te vé -
keny sé gé vel kap cso la tos ész re vé te le it és in dít vá nya it elõ -
ter jeszt hes se, to váb bá védõ se gít sé gét ve hes se igény be”
[rész le te sen: 25/1991. (V. 18.) AB ha tá ro zat, ABH 1991,
414, 415.].

A vé de lem hez való jog ra vo nat ko zó ha tá ro za tok hang -
sú lyoz ták, hogy az Al kot mány ren del ke zé se i nek csak a
„mû kö dé sé ben ered mé nyes vé de lem hez való jog” fe lel
meg, mely csak az el ke rül he tet le nül szük sé ges és ará nyos
mér ték ben, a lé nye ges tar tal mat il le tõ en pe dig nem kor lá -
toz ha tó [rész le te sen pl. 8/1990. (IV. 23.) AB ha tá ro zat,
ABH 1990, 42, 44.; 22/1994. (IX. 8.) AB ha tá ro zat, ABH
1994, 127, 130.; 6/1998. (III. 11.) AB ha tá ro zat, ABH
1998, 91.].

A vé de lem hez való jog egyik fon tos rész jo go sít vá nyá -
nak, az ira tok hoz való hoz zá fé rés nek az al kot má nyos sá gi
vizs gá la ta kap csán az Al kot mány bí ró ság ki emel te, hogy
az ügy ben re le váns ada tok és kö rül mé nyek meg is me ré se a
vé de lem szá má ra nem kor lá toz ha tó. Eb ben a te kin tet ben
nem le het nek kü lönb sé gek az ügyész és a vé de lem jo go sít -
vá nyai kö zött. Ezen a pon ton érint ke zik a vé de lem hez való 
jog a fegy ve rek egyen lõ sé gé nek el vé vel. Mind ket tõ nek
ele me ugyan is, hogy a vé de lem ha té kony el lá tá sa ér de ké -
ben a vé dõ nek, il let ve a ter helt nek kel lõ fel ké szü lé si idõ -
vel és meg fe le lõ esz kö zök kel kell ren del kez ni ük [6/1998.
(III. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 91, 96.].

Az Al kot mány bí ró ság a bíró ki zá rá sá ra vo nat ko zó
33/2001. (VII. 11.) AB ha tá ro zat ban – töb bek kö zött – az
Al kot mány 57.  § (1) és (3) be kez dé sé be üt kö zõ nek mi nõ sí -
tet te azt is, ha a vé de lem az ügyész hez ké pest „csu pán” lé -
pés hát rány ban van az in dít vá nyo zá si, ész re vé te le zé si jo -
gá nak gya kor lá sa kor. Nem is mer te el egyen lõ sú lyú nak a
vád és a vé de lem jo go sít vá nya it még ab ban az eset ben
sem, ha a vé de lem nek el vi leg mód ja van ugyan re le váns
kér dé sek ben az ál lás pont ja ki fej té sé re, de erre csak eset le -
ge sen és min den kép pen a bí ró ság és az ügyész „kü lön”
érint ke zé sét köve tõen ke rül het sor. Az ilyen kü lönb ség té -
tel ugyan is azt ered mé nyez he ti, hogy az ügyész nyi lat ko -
za ta már azt meg elõ zõ en meg ha tá ro zó be fo lyást sze rez a
bí ró ság ál lás pont ja fe lett, hogy a vé de lem szem pont jai
meg is mer he tõk len né nek (ABH 2001, 297, 300.). Ezen ál -
lás pont ját a 14/2002. (III. 20.) AB ha tá ro za tá ban is meg -
erõ sí tet te (ABH 2002, 101, 111.).

1.3. A jog biz ton ság ra vo nat ko zó al kot mány bí ró sá gi
gya kor la tot leg utóbb összeg zõ 2/2007. (I. 24.) AB ha tá ro -
zat hang sú lyoz ta, hogy „a jog ál lam ér ték rend jé nek meg ha -

tá ro zó pil lé re a jog ál la mi ga ran ci ák tény le ges ér vény re ju -
tá sa a jog in téz mé nyek mû kö dé se so rán. El len ke zõ eset ben
sé rül a jog biz ton ság, a jog sza bá lyok kö vet kez mé nye i nek
ki szá mít ha tó sá ga és eset le ges sé vá lik az alap ve tõ al kot má -
nyos jo gok ér vény re ju tá sa.” Az ál lam bün te tõ ha tal má nak 
gya kor lá sá val szem ben al kot má nyi kö ve tel mény, hogy az
el já rá si sza bá lyok meg fe le lõ egyen súlyt biz to sít sa nak a
ter helt al kot má nyos jo ga i nak vé del me és a bün te tõ igaz -
ság szol gál ta tás sal szem ben tá masz tott tár sa dal mi el vá rá -
sok kö zött.

Mind ezek nem tel je sül nek ak kor, ha a jog sza bá lyok
meg fo gal ma zá sa olyan part ta lan ér tel me zést tesz le he tõ vé, 
amely nek kö vet kez té ben a jog in téz mé nyek ki szá mít ha tó
mû kö dé se nem biz to sít ha tó. Az alap ve tõ jo gok ér vé nye sü -
lé se az egyes jog in téz mé nyek al kal ma zá sa kor nem vál hat
eset le ges sé, kor lá to zá suk ra ugyan is csak az Al kot mány
8.  § (1)–(2) be kez dé se alap ján ki ala kí tott szük sé ges -
ség-ará nyos ság ke re tei kö zött van mód (rész le te sen: ABK
2007. ja nu ár 12, 21, 23.).

1.4. A Bí ró ság nak az Egyez mény hez kap cso ló dó gya -
kor la ta ugyan csak hang sú lyoz za, hogy a konk rét ügyek -
ben az anya gi- vagy el já rás jo gi szem pont ból fon tos kér dé -
sek te kin te té ben az in for má ci ók vissza tar tá sa vagy el hall -
ga tá sa a vé de lem elõtt, sér ti a tisz tes sé ges el já rás kö ve tel -
mé nyét. Így pél dá ul a Krem zow v. Aust ria ügy ben (judg -
ment of 21 Sep tem ber 1993, Se ri es A no. 268-B) azt is a
6. Cikk meg sér té sé nek te kin tet te, hogy a vád a vé de lem tõl
el té rõ en elõ re ér te sült a bí ró ság össze té te lé rõl. A Bu lut v.
Aust ria ügy ben (judg ment of 22 Feb ru a ry 1996, Re ports
1996 – II, p. 346.) ha son ló ki fo gás alá esett az a kö rül -
mény, hogy a vád kép vi se lõ je olyan mó don in téz he tett be -
ad ványt a bí ró ság hoz, hogy ar ról a vé de lem nem sze rez he -
tett tu do mást.

A vizs gált sza bá lyo zás hoz je len tõs ha son ló sá got mu ta tó 
ese tek ben a Bí ró ság az el já rás tisz tes sé ge szem pont já ból
„ve sze del mes nek” és ezért el fo gad ha tat lan nak ítél te azo -
kat a jog in téz mé nye ket, ame lyek le he tõ sé get biz to sí tot tak
arra, hogy az ügyész és a bí ró ság a vé de lem elõtt az ügy re
tar to zó kö rül mé nyek re „el tit kolt le ve le zést” foly tas son
(pl. Jo sef  Fis cher v. Aust ria judg ment of 17 Ja nu a ry 2002,
no 33382/1996.; Lancz v. Aust ria judg ment of 31 Ja nu a ry
2002, no 24430/94.).

2. A Be. a bí rói ta nács ko zás ról  szóló jegy zõ könyv ké -
szí té sét ki vé te les nek te kin ti. Erre csak ak kor ke rül sor, ha a 
ha tá ro zat nem egy han gú [255.  § (1) be kez dés]. A jegy zõ -
könyv ké szí té sét a ta nács el nö ké nek kell el ren del nie.
Amennyi ben ta nács ko zá si jegy zõ könyv ké szül, en nek té -
nyét a tár gya lá si jegy zõ könyv ben fel kell tün tet ni, és – ha
van – a ki sebb ség ben ma radt bíró kü lön vé le mé nyé vel
együtt a bí ró sá gi ira tok hoz kell csa tol ni.

2.1.1. A ta nács ko zá si jegy zõ könyv és a kü lön vé le mény 
nem nyil vá nos, tar tal mu kat az el já rás ala nyai ál ta lá ban
nem is mer he tik meg, eze ket zárt irat ként kell ke zel ni. A
fel leb be zé si el já rás ban vagy rend kí vü li per or vos lat ese tén, 
il let ve az utóbb in dult fe gyel mi vagy bün te tõ ügy ben a fe -
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gyel mi bí ró ság vagy bün te tõ el já rás so rán el já ró bí ró ság
azon ban jo go sult meg is mer ni a zárt ira tok tar tal mát. A
rend kí vü li per or vos la ti el já rás ban, il let ve az újabb bün te -
tõ el já rás ban a tör vény irat meg is me ré si jo got en ged – az el -
já rás bí ró sá gi sza ka szá ban egyéb ként már ügy fé li po zí ci ó -
ban lévõ – ügyész nek is. A ter helt nek és a vé dõ nek vi szont
nincs joga a zárt ira tok meg is me ré sé re. Azok lé te zé sé rõl
(mint hogy az alap irat ban a zárt bo rí ték fel lel he tõ) ér te sül -
het nek, tar tal muk ról azon ban nem sze rez het nek tu do mást.

A fe gyel mi bí ró ság ra és az újabb bün te tõ ügy ben el já ró
bí ró ság ra – sze mé lyi ér te lem ben – a tör vény nem tar tal maz 
szû kí tõ ér tel me zést.

2.1.2. A dön tés ho za tal kor a ki sebb ség ben ma radt bíró
szá má ra kü lön vé le mény ké szí té se nem kö te le zõ.
Amennyi ben ilyen ké szül, az a 256.  § (5) be kez dé se sze rint 
a ta nács ko zá si jegy zõ könyv mel lék le te. Kü lön vé le mény
hi á nyá ban az el té rõ ál lás pon tot kép vi se lõ bíró szem pont -
jai, fel fo gá sa, az ügy rõl ki ala kult el gon do lá sai, a több sé gi
ha tá ro zat tal szem ben meg fo gal ma zott fenn tar tá sai csak a
jegy zõ könyv bõl is mer he tõk meg.

2.2. Mind a ta nács ko zá si jegy zõ könyv, mind a ki sebb -
ség ben ma radt bíró vé le mé nye anya gi- és el já rás jo gi szem -
pont ból az ügy ben re le váns kö rül mé nye ket tar tal maz hat.

A ta nács ko zá si jegy zõ könyv bõl – mint hogy arra a jegy -
zõ könyv re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok
(250–252.  §-ok) irány adók – ki kell tûn nie a ta nács ko zás
idõ pont já nak, idõ tar ta má nak, he lyé nek, az ott je len lé võ
sze mé lyek nek, s azon in dok(ok)nak, ame lyek el ké szí té sé -
re okot ad tak. Tar tal maz nia kell to váb bá a ta nács ko zás nak
a 256.  §-ban elõ írt me ne tét, a bí ró ság tag jai ré szé rõl ott el -
hang zot tak lé nye gét, te kin tet tel arra, hogy a 250.  § (3) be -
kez dé se a jegy zõ könyv vel szem be ni kö ve tel mény ként fo -
gal maz za meg az el já rás le foly ta tá sá nak át te kin tõ, az ala -
ki sá gok meg tar tá sát és az el já rá si sza bá lyok be tar tá sát is
el len õriz he tõ vé tévõ le írá sát.

A kü lön vé le mény tar tal má val szem ben a tör vény nem
ha tá roz meg sem for mai, sem tar tal mi kö ve tel mé nye ket. A
sza va zás so rán ki sebb ség ben ma radt bíró a Be. sze rint
sem mi lyen in dok kal nem aka dá lyoz hat ja meg a dön tés ho -
za talt, és a több sé gi ha tá ro za tot is kö te les alá ír ni. Erre fi -
gye lem mel a kü lön vé le mény tar tal má val szem ben nem ál -
la pít ha tók meg szi go rú sza bá lyok. An nak ré sze le het a ki -
sebb ség ben ma radt bíró tény- vagy jog kér dé sek ben el fog -
lalt jogi ál lás pont ja, a bi zo nyí té kok el té rõ szem pon tú mér -
le ge lé sé nek le írá sa. Tar tal maz hat a bi zo nyí tás me ne té vel,
an nak hi á nyos vol tá val össze füg gõ kö rül mé nye ket, a tár -
gya lás so rán a bí ró ság tag jai, az ügyész vagy akár a vé de -
lem ré szé rõl el kö ve tett vagy vé lel me zett hi bá kat. Lé nye -
gé ben ala ki kö tött sé gek nél kül ki ter jesz ked het min den
olyan kö rül mény re, ame lyet an nak író ja bár mi lyen szem -
pont ból fon tos nak tart.

A fen ti ek bõl meg ál la pít ha tó an a ta nács ko zá si jegy zõ -
könyv és a kü lön vé le mény olyan, az ügy lé nye ges kér dé -
se i re – adott eset ben a bün te tõ jo gi fõ kér dé sek re vagy akár
az ab szo lút el já rá si hi bák ra – vo nat ko zó, il let ve a dön tés -
ho za ta li el já rás ga ran ci á lis sza bá lya i val össze füg gõ ele -

me ket tar tal maz(hat), ame lyek nek a rend kí vü li per or vos lat 
vagy az alap ügy tõl kü lön bö zõ má sik bün te tõ el já rás so rán
meg ha tá ro zó je len tõ sé ge le het.

3.1. A Be. sza bá lyai sze rint az ügyész a rend kí vü li per -
or vos la tok so rán a ter helt ter hé re is el jár hat. Ha más bün te -
tõ el já rás in dult, ab ban az ál lam bün te tõ igé nyét ér vé nye sí -
ti. En nek so rán a kü lön vé le mény bõl vagy a ki sebb ség ben
ma radt bíró ta nács ko zá si jegy zõ könyv be fog lalt ér ve lé sé -
bõl, va la mint a ta nács ko zá si jegy zõ könyv to váb bi rész le -
te i bõl olyan jogi és tény be li kö rül mé nyek rõl, ada tok ról le -
het tu do má sa, ame lyek más for rás ból nem sze rez he tõk be.
En nél fog va ezek a vé de lem szá má ra nem el ér he tõk, kö -
vet ke zés kép pen mind lé te zé sü ket, mind tar tal mu kat ille -
tõen el le nõ riz he tet le nek. Így ki ala kul az a hely zet, hogy
akár dön tõ je len tõ sé gû kér dé sek ben is, lé nye gé ben bár -
mely bün te tõ ügy ben el já ró bí ró ság és az ügyész azo nos
mér ték ben, azo nos for rás ból tá jé ko zód hat, míg a vé de lem
más esz kö zök kel sem or vo sol ha tó mér ték ben ke rül lé pés -
hát rány ba. Azon ügye ket, ame lyek ben a más ügy ben ke -
let ke zett zárt ira tok tar tal ma fel hasz ná lás ra ke rül, az
ügyész sza ba don vá laszt ja ki. A vé de lem ezen tény  miatt
ész re vé telt sem te het.

A fen ti ek kö vet kez té ben az ügyek – eset le ge sen ki vá -
lasz tott – meg ha tá roz ha tat lan cso port já ban a vé de lem hez
való jog nak olyan fon tos, az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi
ha tá ro za ta i ban is ki emelt rész jo go sít vá nyai sé rül nek, mint
a tá jé koz ta tás hoz, az ira tok meg is me ré sé hez, bir tok lá sá -
hoz való jog, amely nek kö vet kez té ben nem él het to váb bi
jo ga i val sem. Nincs mód ja, hogy az ér vé nye sí tett bün te tõ
igény alap ját meg is mer je, ar ról ál lás pont ját ki fejt se, az zal
szem ben ér ve it a bí ró ság elé tár ja. Más ese tek ben (pl. el já -
rá si hiba) pe dig nem ke rül abba a hely zet be, hogy a ha tó sá -
gok – je le sül az alap ügy ben el járt bí ró ság – mû kö dé sé vel,
te vé keny sé gé vel kap cso lat ban ész re vé te le ket, in dít vá nyo -
kat te gyen [vö: 25/1991. (V. 18.) AB ha tá ro zat, ABH
1991, 414, 415.]. Vég sõ so ron az el já rás ban a vé de ke zés
ke re tei sem tisz tá zot tak, s az ügy ben olyan (ok ira ti) bi zo -
nyí ték ke rül fel hasz ná lás ra, amely a ter helt és vé dõ je elõtt
mind vé gig rejt ve ma rad.

Az Al kot mány bí ró ság a vé de lem hez való jog kor lá toz -
ha tó sá gát min den eset ben a szük sé ges ség és ará nyos ság
kö ve tel mé nye i re fi gye lem mel vizs gál ja. Al kot mány el le -
nes a kor lá to zás, ha az az zal el ér ni kí vánt cél vagy a kor lá -
to zás mód ja nem fe lel meg az Al kot mány 8.  § (1)–(2) be -
kez dé se i re ala po zott szük sé ges sé gi – ará nyos sá gi teszt kö -
ve tel mé nye i nek. Az ál lam csak ak kor él het az alap jog kor -
lá to zá sá nak esz kö zé vel, ha az má sik alap ve tõ jog vagy
sza bad ság vé del me vagy ér vé nye sü lé se, más al kot má nyos
cél vagy ér té kek vé del me, il let ve va la mi lyen al kot má nyos
cél in do kol ja [össze fog la ló an pl. 65/2002. (XII. 3.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2002, 357, 361–362.].

A tá ma dott sza bá lyo zás kap csán nem is mer he tõ fel más
olyan alap jog, olyan kény sze rí tõ ok, amely az ügyek meg -
ha tá ro zott cso port já ban a vé de lem hez való jog kor lá to zá -
sát el ke rül he tet le nül szük sé ges sé ten né. Al kot má nyo san
el fo gad ha tat lan, hogy a ter helt el le gyen zár va az ügy ben

1488 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/27. szám



bi zo nyí ték ként is fel hasz nál ha tó olyan ok ira tok, az azok -
ban fog lalt ada tok, té nyek meg is me ré sé tõl, ame lyek a bí -
ró ság és az elõt te a vé de lem hez ha son ló an ugyan csak ügy -
fé li po zí ci ó ban lévõ ügyész ál tal is hoz zá fér he tõk. Ez a
fegy ve rek egyen lõ sé gé nek al kot má nyi kö ve tel mé nye
szem pont já ból is a mi ni má li san szük sé ges egyen súly meg -
bom lá sá val jár.

A vé de lem nek az 1.2. pont ban fel so rolt jo go sít vá nyai el
nem vá laszt ha tó kap cso lat ban áll nak az Al kot mány 57.  §
(1) be kez dé sé bõl le ve ze tett – kor lá toz ha tat lan mi nõ sé get
je len tõ – tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nyé vel. Az ira tok -
hoz való hoz zá fé rés ti lal ma – a 6/1998. (III. 11.) AB ha tá -
ro zat (ABH 1998, 91, 95.) sze rint – a vé de lem hez való jog -
nak olyan rész jo go sít vá nyát sér ti, amely már ön ma gá ban
is ne ga tí van hat ki az el já rás tisz tes sé ges vol tá ra. Je len
eset ben pe dig az ügy és az ab ban ho zott ügy dön tõ ha tá ro -
zat re le váns kö rül mé nye i re és ele me i re vo nat ko zó kü lön -
vé le mény, il let ve a ta nács ko zá si jegy zõ könyv meg is mer -
he tõ sé gé nek hi á nya a ha té kony vé de lem re való fel ké szü -
lést is kor lá toz hat ja és egy ol da lú elõnyt biz to sít az ügyész
szá má ra. Ez ál tal vi szont – mi vel a kér dé ses ira tok meg is -
mer he tõ sé gé nek hi á nya más kép pen nem kompenzál -
ható – köz vet le nül sé rül a fegy ve rek egyen lõ sé gé nek kö -
ve tel mé nye, s így a tisz tes sé ges el já rás elve.

A ki fej tet tek re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság meg -
ál la pí tot ta, hogy a Be. 255.  § (2) be kez dé sé nek tá ma dott
szö veg ré szei sér tik az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé bõl
le ve ze tett tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nyét, ezért alkot -
mány elle nesek. Az alkot mány elle nesség meg szün te té se
ér de ké ben eze ket az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 42.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen, a ha tá ro zat ki hir de té -
sé nek nap já val meg sem mi sí tet te.

3.2. Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat nak a Ma gyar
Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lé rõl az Abtv. 41.  §-a alap -
ján ren del ke zett.

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.,
elõ adó 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.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 371/B/2005.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1009/2007. (III. 7.) Korm.

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális
Fejlesztési Programjainak elõ ze tes akcióterveirõl

és elsõ körben indítandó támogatási konstrukcióiról

A Kor mány – fi gye lem mel az érin tett re gi o ná lis fej lesz -
té si ta ná csok ja vas la tá ra – a ma gyar tár sa da lom és gaz da -
ság elõtt meg nyí ló uni ós tá mo ga tá sok ered mé nyes és ha té -
kony fel hasz ná lá sa ér de ké ben egyet ért az zal, hogy:

1. a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség meg te gye az aláb -
bi tá mo ga tá si konst ruk ci ók el in dí tá sá hoz szük sé ges in téz -
ke dé se ket:

a) az Észak-ma gyar or szá gi OP ke re té ben utó la gos aka -
dály men te sí tés az ön kor mány za ti épü le tek aka dály men te -
sí té sé nek elõ se gí té se ér de ké ben, va la mint a vál lal ko zá sok
be te le pí té sé re al kal mas tér sé gi ipa ri par kok fej lesz té se;

b) az Észak-al föl di OP ke re té ben a köz épü le tek utó la -
gos aka dály men te sí té se, va la mint a kis tér sé gi és he lyi je -
len tõ sé gû ipa ri par kok és ipa ri te rü le tek fej lesz té se;

c) a Dél-al föl di OP ke re té ben a ke rék pár utak épí té se;
d) a Dél-du nán tú li OP ke re té ben a hi va tás for gal mú ke -

rék pá ros köz le ke dés fel té te le i nek meg te rem té se;
e) a Nyu gat-du nán tú li OP ke re té ben a köz épü le tek utó -

la gos aka dály men te sí té se;
f) a Kö zép-du nán tú li OP ke re té ben a köz épü le tek utó -

la gos aka dály men te sí té se, va la mint a bel te rü le ti utak fel -
újí tá sa;

g) a Kö zép-ma gyar or szá gi OP ke re té ben a köz ok ta tá si
in téz mé nyek be ru há zá sa i nak tá mo ga tá sa;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
 az érin tett mi nisz te rek bevonásával

Ha tár idõ: 2007. áp ri lis 10.

2. a köz szol gál ta tá sok hoz való egyen lõ esé lyû hoz zá fé -
rést (aka dály men te sí tést) tá mo ga tó pá lyá za ti fel hí vá so kat
a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük
biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény ben fog lal -
tak kal össz hang ban kell ki dol goz ni. A pá lyá za ti fel hí vá -
sok tar tal mát és fel té tel rend sze rét össze kell han gol ni.

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: 2007. áp ri lis 10.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
81/2007. (III. 5.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
131/A.  §-ának b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
Pe da gó gu sok De mok ra ti kus Szak szer ve ze te (1085 Bu da -
pest, So mo gyi Béla u. 20.) kép vi se le té ben el já ró Ker pen
Gá bor ál tal be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés alá -
írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet -
ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len az an nak a Ma gyar Köz löny ben való 
köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu -
da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729) le het ki fo gást be -
nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Ker pen Gá bor 2007. feb ru ár 8-án or szá gos népi kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta
be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a következõ kérdés szerepel:

„Az Or szág gyû lés tûz ze na pi rend jé re és tár gyal ja meg
az 1993. évi LXXIX. tör vény a köz ok ta tás ról (Köz ok ta tá si 
tör vény) mó do sí tá sát ab ból a cél ból, hogy a pe da gó gu sok
kö te le zõ óra szá ma áll jon vissza a 2006. évi mó do sí tás
elõt ti szint re, azaz ne növekedjen 2007. szeptemberétõl.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a meg tár gya lás ra ja va solt kér dés re vo nat ko zó tar tal -
mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hitelesítésének
akadálya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án és
17.  §-án, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén, 118.  §
(3)–(5) be kez dé se in, va la mint 131.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 157. szá má ban ki hir de tett, a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot -
tak ju tal ma zá sá ról szó ló 3/2002. (I. 25.) HM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) mó do sí tá sá ról szó ló 28/2006. (XII. 19.) HM ren de let 1. §-ában mó do sí tott R. 74. §
a) pontjának szövege helyesen:

„a) hon vé del mi mi nisz ter so rol ja be a köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó HM szer vek tel jes ál lo má nyát, va la mint – a HM Hon véd Ve zér kar ki vé te lé -
vel – a HM szer vek, a HM szer ve ze tek, a köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek, a HM ál lam tit kár ál tal fel ügyelt szer ve -
zet pa rancs no ka it (ve ze tõ it), to váb bá a HM HVKF-t és he lyet te se it;”

 (Kéz irat hi ba)
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MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2007. február hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve közzétett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2007. évi 27. szá ma tartalmazza.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

deletek, irányelvek, határozatok.

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

M E G R E N D E L Õ L A P

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

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

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

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

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

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

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

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

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

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

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

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

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

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

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

HU ISSN 0076—2407

07.0766 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

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

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

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

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

Cégközlöny CD

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

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

Közbeszerzési Értesítõ

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

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

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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




