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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi XIII.
tör vény

a nemzetközi bûnügyi jogsegélyrõl  szóló
1996. évi XXXVIII. tör vény és az Európai Unió

tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl
 szóló 2003. évi CXXX. tör vény módosításáról*

1.  § A nem zet kö zi bûn ügyi jog se gély rõl  szóló 1996. évi
XXXVIII. tör vé ny (Nbjt.) 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
 rendelkezés lép:

„E tör vény el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá ban a Bün te tõ
Tör vény köny vet és a bün te tõ el já rás ról  szóló tör vényt
a nem zet kö zi bûn ügyi jog se gély for ga lom ban is meg fele -
lõen al kal maz ni kell.”

2.  § Az Nbjt. IV. Fe je ze té nek címe és 46–60/D.  §-a
 helyébe a kö vet ke zõ cím és ren del ke zé sek lép nek,
valamint a IV. Fe je zet a kö vet ke zõ 60/E.  §-sal egé szül ki:

„IV. Fejezet

A KÜLFÖLDI ÍTÉLET ÉRVÉNYE,
ÉS A SZABADSÁGVESZTÉS BÜNTETÉS,

A SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ INTÉZKEDÉS,
VALAMINT A VAGYONELKOBZÁS VAGY

AZ ELKOBZÁS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTVÉTELE
ÉS ÁTADÁSA

Általános szabályok

46.  § (1) A kül föl di íté let ér vé nye el is me ré sé nek alap -
jául szol gá ló ér te sí té se ket, illetve a sza bad ság vesz tés bün -
tetés, a sza bad ság el vo nás sal járó in téz ke dés, valamint a
va gyon el kob zás vagy az el kob zás vég re haj tá sá nak át adá sa 
irán ti kül föl di meg ke re sé se ket az igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter fo gad ja, és ha a 2.  § nem zár ja ki annak teljesí -
tését, meg kül di a bí ró ság nak. A kül föl di bí ró ság íté le te
 érvényének el is me ré sé re, illetve annak vizs gá la tá ra, hogy
a sza bad ság vesz tés bün te tés, a sza bad ság el vo nás sal járó
in téz ke dés, valamint a va gyon el kob zás vagy az el kob zás
vég re haj tá sá nak e tör vény sze rin ti fel té te lei fenn áll nak-e,
a Fõ vá ro si Bí ró ság nak van ha tás kö re és ille té kessége.

(2) Ha e tör vény más képp nem ren del ke zik, a bí ró ság
 eljárására a Be.-nek a kü lön le ges el já rá sok ról  szóló
XXIX. Fe je ze té nek ál ta lá nos sza bá lya it ér te lem sze rû en
 alkalmazni kell.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 12-i ülés nap ján fo gad ta el.

1. Cím

KÜLFÖLDI ÍTÉLET ÉRVÉNYÉNEK ELISMERÉSE

47.  § (1) A kül föl di bí ró ság jog erõs íté le te a ma gyar
 bíróság íté le té vel azo nos ér vé nyû, ha az el kö ve tõ vel szem -
ben kül föl dön fo lya mat ban volt el já rás, valamint a ki sza -
bott bün te tés, illetve al kal ma zott in téz ke dés nem ellen -
tétes a ma gyar jog rend del.

(2) Ha a ma gyar jog ha tó ság alá tar to zó sze mély cse lek -
mé nyét kül föl di bí ró ság már el bí rál ta, és a kül föl di bí ró ság 
nem a ma gyar ha tó sá gok fel je len té se alap ján vagy a bün -
tetõeljárás át adá sa foly tán járt el, a bün te tõ el já rás meg in -
dí tá sá ról a leg fõbb ügyész ha tá roz. Eb ben az eset ben a kül -
föl dön vég re haj tott bün te tést, elõ ze tes fog va tar tást,
valamint házi õri ze tet a ma gyar bí ró ság ál tal ki sza bott
bün tetésbe be kell szá mí ta ni.

(3) Ha a ma gyar bí ró ság a kül föl di íté let ér vé nyét el is -
mer te, úgy kell te kin te ni, hogy a cse lek ményt a ma gyar
 bíróság jog erõ sen el bí rál ta.

(4) Kül föl di bí ró ság íté le tén tör vénnyel ki hir de tett nem -
zet kö zi szer zõ dés sel, to váb bá az Egye sült Nem ze tek Biz -
ton sá gi Ta ná csa kö te le zõ ha tá ro za tá val lét re ho zott nem -
zet kö zi bün te tõ bí ró ság jog erõs íté le tét is ér te ni kell.

48.  § (1) A bí ró sá got ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá nál köti 
a kül föl di bí ró ság ál tal meg ál la pí tott tény ál lás.

(2) A bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pít ja, hogy az el íté -
lés hez a ma gyar tör vé ny alap ján mi lyen jog kö vet kez mé -
nyek fû zõd nek. Ha a kül föl di bí ró ság íté le té ben ki sza bott
bün te tés vagy in téz ke dés nem tel jes mér ték ben egyez tet -
he tõ össze a ma gyar tör vénnyel, a bí ró ság ha tá ro za tá ban a
ma gyar tör vé ny sze rint ál la pít ja meg az al kal ma zan dó
bün te tést vagy in téz ke dést úgy, hogy az a le he tõ leg -
nagyobb mér ték ben meg fe lel jen annak a bün te tés nek vagy 
in téz ke dés nek, ame lyet a kül föl di bí ró ság ki sza bott, és
– a vég re haj tás ra vo nat ko zó ké re lem ese tén – en nek meg -
fele lõen ren del ke zik ezen bün te tés vagy in téz ke dés vég re -
haj tá sá ról.

(3) Az al kal ma zan dó bün te tés vagy in téz ke dés meg ál la -
pí tá sá nál a bûn cse lek mény el kö ve té se kor ha tály ban lévõ
tör vény sze rint kell el jár ni; ha az al kal ma zan dó bün te tés
vagy in téz ke dés meg ál la pí tá sa kor ha tály ban lévõ ma gyar
tör vény sze rint a cse lek mény már nem bûn cse lek mény,
vagy eny héb ben bí rá lan dó el, ak kor az új tör vényt kell
 alkalmazni.

(4) Ha a kül föl di bí ró ság az íté le té ben több bûn cse lek -
mény  miatt hal ma za ti bün te tést sza bott ki, és az íté let tel
 elbírált cse lek mé nyek va la me lyi ke a ma gyar jog sze rint
nem bûn cse lek mény, vagy egyéb ként nem is mer he tõ el, a
bí ró ság a ha tá ro za tá ban e cse lek mény mel lõ zé sé vel, az
 ítélet alap já ul szol gá ló to váb bi tény ál lás(ok) figye lembe -
véte lével, a Btk.-nak a bün te tés ki sza bá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyai sze rint ál la pít ja meg a bün te tést.

(5) Ha a kül föl di bí ró ság ál tal ki sza bott sza bad ság vesz -
tés vég re haj tá si mód ját vagy tar ta mát il le tõ en nem egyez -
tet he tõ össze a ma gyar tör vénnyel, a bí ró ság a ma gyar tör -
vény sze rint az íté let alap já ul szol gá ló tény ál lás sze rin ti
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bûn cse lek mény re a ma gyar Btk. ál tal elõ írt bün te té si té tel
ke re te in be lül, a bün te tés ki sza bá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyok figye lembe véte lével ál la pít ja meg a bün te tést, annak
tar ta mát, ide ért ve a vég re haj tá si mód meg ha tá ro zá sá ra,
 valamint a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat is. Ha a kül föl di bí ró ság ál tal ki sza bott sza -
bad ság vesz tés tar ta ma rö vi debb, mint ami – a Btk.-nak
a bün te tés eny hí té sé re vo nat ko zó sza bá lya i ra is fi gye lem -
mel – a ma gyar tör vény alap ján meg ál la pít ha tó len ne,
 akkor a bí ró ság ál tal meg ál la pí tott sza bad ság vesz tés tar -
tama meg egye zik a kül föl di bí ró ság ál tal ki sza bott tar tam -
mal. A bí ró ság ál tal meg ál la pí tott bün te tés nem le het
hosszabb a kül föl di bí ró ság ál tal ki sza bott bün te tés tar ta -
má nál.

(6) Ha a kül föl di bí ró ság olyan sza bad ság vesz tést sza -
bott ki, amely tar ta má nak meg ha tá ro zott ré szét ren del te
vég re haj ta ni, és a fenn ma ra dó rész vég re haj tá sát az ítél -
kezõ kül föl di bí ró ság fel füg gesz tet te, a bí ró ság az ilyen
sza bad ság vesz tést úgy is me ri el, mint ha a vég re haj tan dó
sza bad ság vesz tés bõl az el ítél tet fel té te les sza bad ság ra
 bocsátották vol na. Eb ben az eset ben a fel té te les sza bad -
ság ra bo csá tás idõ pont já nak meg ha tá ro zá sa kor a Btk.
47.  §-a (2) be kez dé sé nek, valamint – ha a fel té te les sza -
bad ság nak a Btk. 48.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti tar ta ma 
meg ha lad ná a kül föl di bí ró ság íté le té ben meg ha tá ro zott
fel füg gesz tés tar ta mát – a Btk. 48.  §-a (1) be kez dé sé nek
ren del ke zé sé tõl el le het te kin te ni. Eb ben az eset ben a fel -
tételes sza bad ság tar ta ma meg egye zik a kül föl di bí ró ság
íté le té ben meg ál la pí tott fel füg gesz tés tar ta má val, a bün te -
tést pe dig a fel té te les sza bad ság így meg ál la pí tott utol só
nap já val kell ki töl tött nek te kin te ni.

(7) A bí ró ság a kül föl di íté let ér vé nyé nek el is me ré sé rõl
ér te sí ti a bûn ügyi nyil ván tar tást.

2. Cím

KÜLFÖLDI BÍRÓSÁG ÁLTAL KISZABOTT
SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK

ÁTVÉTELE

49.  § (1) Kül föl di bí ró ság ál tal ki sza bott, vég re haj tan dó
sza bad ság vesz tés vég re haj tá sát át le het ven ni, ha az el ítélt
a vég re haj tás át vé te lé hez hoz zá já rult, és az át vé tel irán ti
ké re lem nek az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter hez tör té nõ
ér ke zé se kor az el ítélt nek leg alább egy év le töl ten dõ bün te -
té se van hát ra, vagy ha a bün te tés ha tá ro zat lan idõ re szól,
fel té ve, hogy az el ítélt ma gyar ál lam pol gár és ál lan dó
 lakóhelye Ma gyar or szá gon van, il le tõ leg Ma gyar or szág ra
be ván do rolt, le te le pe dett, vagy a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal 
me ne kült ként el is mert nem ma gyar ál lam pol gár.

(2) Azt a kül föl di bí ró ság ál tal vég re haj tan dó sza bad -
ság vesz tés re el ítélt ma gyar ál lam pol gárt, ille tõ leg Ma -
gyar or szág ra be ván do rolt, le te le pe dett, vagy a Ma gyar
Köz tár sa ság ál tal me ne kült ként el is mert nem ma gyar
 állampolgárt, aki a bün te tés vég re haj tá sa elõtt Magyar -
országra vissza tért, úgy kell te kin te ni, mint aki a vég re haj -
tás át vé te lé hez hoz zá já rult.

(3) A (2) be kez dés nem al kal maz ha tó az zal a ma gyar
 állampolgárral, ille tõ leg Ma gyar or szág ra be ván do rolt,
 letelepedett, vagy a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal me ne kült -
ként el is mert nem ma gyar ál lam pol gár ral szem ben, akit a
kül föl di bí ró ság a tá vol lé té ben ítélt vég re haj tan dó sza bad -
ság vesz té sre, vagy a pró ba idõ re fel füg gesz tett sza bad ság -
vesz tés vég re haj tá sát a kül föl di bí ró ság azért ren del te el,
mert a bün te tés vég re haj tá sa elõtt Ma gyar or szág ra vissza -
tért.

(4) A bí ró ság a vég re haj tás át vé te lét meg ta ga dó ha tá ro -
zat jog erõ re emel ke dé se után a 28.  §-ban fog lal tak sze rint
jár el.

50.  § Nem ve he tõ át a vég re haj tás, ha a kül föl di el íté lés
alap já ul szol gá ló cse lek ményt ma gyar bí ró ság már jog erõ -
sen el bí rál ta.

51.  § (1) A bí ró ság a kül föl di íté le tet – ha a kül föl di íté -
let el is me ré sé re vo nat ko zó el já rás ban a sza bad ság vesz tés
vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ké re lem már is mert, ak kor az zal
egy ide jû leg – meg vizs gál ja, és ha tá ro za tot hoz ar ról, hogy
a bün te tés vég re haj tá sá nak e tör vény sze rin ti fel té te lei
fenn áll nak-e. Ha a kül föl di íté let ér vé nyé nek el is me ré sé rõl 
a bí ró ság ko ráb ban jog erõs ha tá ro za tot ho zott, az ab ban
fog lalt dön tés hez a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak
 átvételérõl in dult el já rás ban a bí ró ság köt ve van. A bí ró ság 
ha tá ro za tát az ira tok kal együtt meg kül di az igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter nek.

(2) A bün te tés vég re haj tá sá nak át vé te lé rõl az igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter dönt. Ha a bí ró ság ha tá ro za ta
 szerint a bün te tés vég re haj tá sa át vé te lé nek e tör vény sze -
rin ti fel té te lei nem áll nak fenn, a meg ke re sést a bí ró ság
 határozatára uta lás sal uta sít ja el.

52.  § (1) Ha a kül föl di bí ró ság ál tal ho zott íté let vég re -
haj tá sá nak át vé te le irán ti meg ke re sés idõ pont já ban az
 elítélt ellen a meg ke re sés alap já ul szol gá ló cse lek mény
 miatt bün te tõ el já rás fo lyik, az el já rást a vég re haj tás át vé te -
lé rõl  szóló dön tés meg ho za ta lá ig fel kell füg gesz te ni.

(2) Ha az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter a bün te tés
vég re haj tá sát át ve szi, a bün te tõ el já rást meg kell szün tet ni.

(3) A fel füg gesz tés rõl, ille tõ leg a meg szün te tés rõl az az
ügyész vagy az a bí ró ság dönt, amely elõtt a bün te tõ el já rás
fo lya mat ban van.

53.  § (1) A bün te tés vég re haj tá sá nak át vé te lé rõl  szóló
meg ál la po dás ról az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ér te sí ti 
a Fõ vá ro si Bí ró sá got. Az el ítélt át vé te lé rõl az In ter pol
a rend õrség köz re mû kö dé sé vel gon dos ko dik.

(2) A kül föl di bí ró ság ál tal ki sza bott sza bad ság vesz tés
vég re haj tá sá ra át vett el ítél tet az 51.  §-ban sza bá lyo zott
 eljárás be fe je zé sé ig a bün te tés vég re haj tás szer ve ze tét irá -
nyí tó mi nisz ter ál tal ki je lölt bün te tés vég re haj tá si in té zet -
ben kell fog va tar ta ni. Az el ítélt fog va tar tá sá ra az elõze tes
le tar tóz ta tás vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell
 alkalmazni.

(3) A bün te tés vég re haj tá sá nak át vé te lét köve tõen az
ügyész in dít vá nyá ra a bí ró ság tár gya lá son, a kül föl di íté let
alap ján meg ál la pít ja a Ma gyar or szá gon vég re haj tás ra
 kerülõ bün te tést. A tár gya lá son az el ítélt, az ügyész és a
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védõ rész vé te le kö te le zõ. Ha a bí ró ság ugyan ab ban az
ügy ben ko ráb ban már a kül föl di íté let ér vé nyét el is mer te,
de erre vo nat ko zó ké re lem hi á nyá ban a vég re haj tás át vé te -
lé rõl nem dön tött, a Ma gyar or szá gon vég re haj tás ra ke rü lõ
bün te tést meg ál la pí tó ha tá ro za ta el le ni fel leb be zés ben a
kül föl di íté let ér vé nyé nek el is me ré se  miatt nem le het fel -
leb bez ni.

54.  § Az ügy ben kül föl dön fog va tar tás ban töl tött idõt,
valamint az 53.  § (2) be kez dé se alap ján tör té nõ fog va tar -
tás ide jét a bí ró ság ál tal meg ál la pí tott bün te tés be be kell
szá mí ta ni.

55.  § A kül föl di íté let nek a Fõ vá ro si Bí ró ság ha tá ro za tá -
val el ren delt vég re haj tá sát ha la dék ta la nul meg kell szün -
tet ni, ha a kül föl di íté let vég re hajt ha tó sá ga meg szûnt, vagy 
azt fel füg gesz tet ték, illetve fél be sza kí tot ták.

3. Cím

MAGYAR BÍRÓSÁG ÁLTAL KISZABOTT
SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK

ÁTADÁSA

56.  § Ma gyar bí ró ság ál tal jog erõ sen ki sza bott sza bad -
ság vesz tés vég re haj tá sa más ál lam ré szé re át ad ha tó.

57.  § (1) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa ak kor ad ha tó
át, ha

a) a kül föl di ál lam kö te le zett sé get vál lal a bün te tés
még vég re nem haj tott ré szé nek vég re haj tá sá ra,

b) az el ítélt a vég re haj tás át en ge dé sé hez hoz zá já rult,
fel té ve, hogy az át en ge dés az el ítélt át adá sá val jár együtt.

(2) Ma gyar ál lam pol gár ral szem ben ki sza bott sza bad -
ság vesz tés vég re haj tá sa ak kor ad ha tó át, ha ál lan dó la kó -
he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye kül föl dön van.

(3) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti hoz zá já ru lás nem
von ha tó vissza.

58.  § (1) A vég re haj tás át adá sa iránt az igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter ke re si meg a kül föl di ál la mot.

(2) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak át adá sa ese tén
az el ítélt át adá sá ról az In ter pol a rend õrség köz re mû kö dé -
sé vel gon dos ko dik.

59.  § Ha a vég re haj tást át vet ték, az el ítélt tel szem ben a
bün te tés vég re haj tá sát csak ak kor le het Ma gyar or szá gon
foly tat ni, ha a vég re haj tást át ve võ ál lam ban az el ítélt
 kivonta ma gát a vég re haj tás alól.

60.  § Ha a vég re haj tás át en ge dé sét köve tõen az íté le tet
per újí tás vagy fe lül vizs gá lat foly tán meg vál toz tat ják, vagy 
a vég re haj tás köz ke gyel mi ren del ke zés alap ján nem foly -
tat ha tó, illetve a bün te tés tar ta ma csök ken, az át ve võ ál la -
mot er rõl ér te sí te ni kell.

4. Cím

KÜLFÖLDI BÍRÓSÁG ÁLTAL ELRENDELT
SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ INTÉZKEDÉS
VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTVÉTELE ÉS MAGYAR

BÍRÓSÁG ÁLTAL ELRENDELT
SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ INTÉZKEDÉS

VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTADÁSA

60/A.  § (1) Ha az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek
fenn áll nak, a kül föl di bí ró ság ál tal el ren delt szabadság -

elvonással járó in téz ke dés vég re haj tá sát át le het ven ni,
illetve a ma gyar bí ró ság ál tal el ren delt ilyen in téz ke dés
vég re haj tá sát át le het adni.

(2) A kül föl di bí ró ság ál tal el ren delt in téz ke dés ak kor
ve he tõ át, ha a ma gyar jog is mer azo nos vagy ha son ló
 intézkedést vagy bün te tést.

(3) Az in téz ke dés át vé te lé re, illetve át adá sá ra az 1. és
2. Cím ren del ke zé se it ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.

5. Cím

A VAGYONELKOBZÁS VAGY AZ ELKOBZÁS
VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTVÉTELE

60/B.  § Kül föl di bí ró ság ál tal ki sza bott, vég re hajt ha tó
va gyon el kob zás, ille tõ leg el kob zás vég re haj tá sát nem zet -
kö zi szer zõ dés alap ján, erre vo nat ko zó meg ke re sés ese tén
át kell ven ni.

60/C.  § (1) A bí ró ság e tör vény vo nat ko zó ren del ke zé -
sei, valamint a nem zet kö zi szer zõ dé sek alap ján meg vizs -
gál ja, hogy a va gyon el kob zás vagy el kob zás végrehajtá -
sának át adá sa irán ti meg ke re sés tel je sí té sé nek fel té te lei
fenn áll nak-e, és en nek alap ján ren del ke zik a va gyon el kob -
zás ra vagy el kob zás ra vo nat ko zó kül föl di íté let el is me ré -
sé rõl és vég re haj tá sá nak át vé te lé rõl.

(2) A bí ró ság a jog erõs ha tá ro za tot a kül föl di bí ró ság
 értesítése vé gett meg kül di az igaz ság ügyért fe le lõs
 miniszternek. A ha tá ro zat ról az igaz ság ügyért fe le lõs
 miniszter ér te sí ti a meg ke re sõ kül föl di ál la mot.

(3) A kül föl di íté let alap ján el ren delt vég re haj tást ha la -
dék ta la nul meg kell szün tet ni, ha a kül föl di íté let vég re -
hajt ha tó sá ga meg szûnt.

6. Cím

A VAGYONELKOBZÁS VAGY AZ ELKOBZÁS
VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTADÁSA

60/D.  § (1) Ma gyar bí ró ság ál tal jog erõ sen el ren delt
 vagyonelkobzás, il le tõ leg el kob zás vég re haj tá sa – ha azt
nem zet kö zi szer zõ dés le he tõ vé te szi – azon kül föl di ál lam
ré szé re át ad ha tó, amely nek te rü le tén a va gyon el kob zás alá 
tar to zó va gyon vagy az el kob zás alá esõ do log ta lál ha tó.

(2) A bí ró ság a jog erõs, va gyon el kob zást, ille tõ leg
 elkobzást el ren de lõ ha tá ro za tá nak kül föl dön tör té nõ vég -
re haj tá sá ra irá nyuló, a vo nat ko zó nem zet kö zi szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ ké rel mét a kül -
föl di ál lam hoz tör té nõ to váb bí tás vé gett meg kül di az igaz -
ság ügyért fe le lõs mi nisz ter nek. A vég re haj tás át adá sa iránt 
az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ke re si meg a kül föl di
 államot.

60/E.  § Ha a vég re haj tás át adá sát köve tõen a ter hel tet
rend kí vü li jog or vos lat foly tán fel men tet ték, vele szem ben
az el já rást meg szün tet ték, ille tõ leg az en nek foly tán ho zott 
ha tá ro zat va gyon el kob zást, ille tõ leg el kob zást nem, vagy
ala cso nyabb mér ték ben tar tal maz, az át ve võ ál la mot er rõl
ér te sí te ni kell.”
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3.  § Az Euró pai Unió tag ál la ma i val foly ta tott bûn ügyi
együtt mû kö dés rõl  szóló 2003. évi CXXX. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Tör vé ny) 1.  §-a a kö vet ke zõ má so dik mon -
dat tal egé szül ki:

„Ha az együtt mû kö dés nem zet kö zi szer zõ dé sen ala pul,
a tör vény al kal ma zá sá nak fel té te le, hogy a meg ke re sett
tag ál lam a nem zet kö zi szer zõ dés kö te le zõ ha tá lyát el is -
mer te.”

4.  § A Tör vény 4.  §-ának h) pont ja  helyébe a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Az euró pai el fo ga tó pa rancs vég re haj tá sát meg kell
 tagadni:]

„h) ha az euró pai el fo ga tó pa rancs alap já ul szol gá ló bûn -
cse lek mény ma gyar jog ha tó ság alá tar to zik (Btk. 3. és
4.  §), és a bûn cse lek mény re a ma gyar tör vény sze rint köz -
ke gye lem ter jed ki.”

5.  § A Tör vény 36.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha e tör vény vagy nem zet kö zi szer zõ dés más ként
nem ren del ke zik, az Euró pai Unió tag ál la ma i val bün te tõ -
ügyek ben foly ta tott együtt mû kö dés so rán az el já rá si jog -
se gély irán ti meg ke re sés elõ ter jesz tésére a bün te tõ el já rás
meg in dí tá sát köve tõen a ma gyar igaz ság ügyi ha tó sá gok
köz vet le nül jo go sul tak.”

6.  § (1) A Tör vény 37.  §-ának be ve ze tõ szö veg e he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„37.  § Az el já rá si jog se gély for mái kü lö nö sen:”

(2) A Tör vé ny 38. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„38. § (1) Ha e tör vé ny más ként nem ren del ke zik, a tag -
ál la mi igaz ság ügyi ha tó ság ál tal elõ ter jesz tett el já rá si jog -
se gély for mák irán ti meg ke re sés fo ga dá sá ra és tel je sí té sé re 
az a ma gyar igaz ság ügyi ha tó ság il le té kes, amely nek te rü -
le tén a vissza ad ni kért tárgy ta lál ha tó, az ide ig le ne sen át -
szál lí ta ni kért sze mélyt fog va tart ják, a ki hall gat ni kért
sze mély la kik vagy tar tóz ko dik, illetve a ki hall gat ni kért
sze mélyt fog va tart ják.”

7.  § A Tör vény 67/C.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[67/C.  § (1) A tag ál la mi igaz ság ügyi ha tó ság ál tal ki bo -
csá tott ha tá ro zat vég re haj tá sát meg kell ta gad ni, ha]

„g) a ha tá ro zat köz jo gi tiszt ség be töl té sén ala pu ló men -
tes sé get (Be. 551.  §), illetve nem zet kö zi jo gon ala pu ló
men tes sé get (Be. 553.  §) él ve zõ sze mély bir to ká ban lévõ
bi zo nyí tá si esz köz re, el kob zás alá esõ do log ra vagy
 vagyonelkobzás alá esõ va gyon ra vo nat ko zik, és a men tel -
mi jo got nem füg gesz tet ték fel, illetve a nem zet kö zi jo gon
ala pu ló men tes sé get nem füg gesz tet ték fel;”

8.  § A Tör vény a kö vet ke zõ V. Fe je zet tel egé szül ki, és a 
je len le gi V. Fe je zet szá mo zá sa VI. Fe je zet re, a je len le gi
VI. Fe je zet szá mo zá sa VII. Fe je zet re mó do sul:

„V. Fejezet

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN
KISZABOTT PÉNZBÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSA,
VALAMINT A PÉNZBÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN

I. Cím

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN KISZABOTT
PÉNZBÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSA

67/L.  § (1) Az Euró pai Unió tag ál la ma i ban bün te tõ el já -
rás ban bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt ki sza bott pénz -
összeg (a továb biak ban: tag ál la mi pénz bün te tés), jogi sze -
méllyel szem ben bün te tõ el já rás ban al kal ma zott pénz bír -
ság, bün te tõ el já rás ban meg ál la pí tott el já rá si költ ség,
valamint a sér tett vagy a köz ja vá ra fi ze ten dõ jó vá té tel
vég re haj tá sa irán ti meg ke re sés ese tén a bí ró ság a vég re -
haj tást át ve szi, ha a meg ke re sés alap já ul szol gá ló ha tá ro -
zat (e  Fejezet al kal ma zá sá ban a továb biak ban: tag ál la mi
ha tá ro zat) jog erõ re emel ke dett, és azt e tör vény 5. szá mú
 melléklete sze rin ti for ma nyom tat vány ta nú sít vánnyal
együtt, ma gyar nyel ven a bí ró ság nak meg küld ték,
valamint a ter helt Ma gyar or szá gon la kó hellyel, tar tóz ko -
dá si hellyel, va gyon nal vagy jö ve de lem mel, a jogi sze -
mély Ma gyar or szá gon szék hellyel vagy te lep hellyel
rendel kezik.

(2) A tag ál la mi ha tá ro zat alap ján a vég re haj tás ról a ter -
helt (jó vá té tel fi ze té sé re kö te le zett) la kó he lye, az el já rás
alá vont jogi sze mély szék he lye, ezek hi á nyá ban a vég re -
haj tás alá von ha tó va gyon tárgy he lye sze rin ti me gyei bí ró -
ság szék he lyén mû kö dõ he lyi bí ró ság, Bu da pes ten a Bu dai 
Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság in téz ke dik. Ha az el já rás ra ille -
té kes bí ró ság nem ál la pít ha tó meg, a meg ke re sést a Bu dai
Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság fo gad ja, és in téz ke dik a vég re -
haj tás iránt.

(3) Ha a bí ró ság hoz vagy más igaz ság ügyi ha tó ság hoz
az Euró pai Unió va la mely tag ál la má ból olyan meg ke re sés
ér ke zik, amely nek el in té zé sé re nem ille té kes, vagy nem
ren del ke zik ha tás kör rel, a meg ke re sést ha la dék ta la nul
 továbbítja az ille té kes he lyi bí ró ság ra, és er rõl a tag ál la mi
igaz ság ügyi ha tó sá got tá jé koz tat ja.

(4) Az e tör vény 4. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
bûn cse lek mény faj ták ese té ben a vég re haj tás ról a cse lek -
mény ket tõs bün tet he tõ sé gé nek mér le ge lé se nél kül in téz -
ked ni kell.

(5) A 4. szá mú mel lék let ben fel nem so rolt bûn cse lek -
mény faj ták ese té ben a ha tá ro za tot ak kor le het vég re haj ta -
ni, ha a cse lek mény, amely  miatt a vég re haj tást ké rik, a
ma gyar tör vény sze rint is bûn cse lek mény nek mi nõ sül.

(6) A tag ál la mi ha tá ro zat ban meg je lölt összeg elõ írása
és be sze dé se a me gyei bí ró ság szer ve ze té ben mû kö dõ bí -
ró sá gi gaz da sá gi hi va tal (a továb biak ban: BGH) fel ada ta.

67/M.  § (1) A tag ál la mi ha tá ro zat vég re haj tá sát meg
kell ta gad ni, ha

a) a ke re sett sze mély gyer mek kor  miatt nem bün tet he tõ 
(Btk. 23.  §);
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b) a 67/L.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben,
ha a ha tá ro zat alap já ul szol gá ló cse lek mény a ma gyar tör -
vény sze rint nem bûn cse lek mény;

c) a ma gyar tör vény sze rint a bün te tés el évült;
d) egy tag ál lam ban a ha tá ro zat alap já ul szol gá ló cse -

lek mény  miatt ko ráb ban már olyan ha tá ro za tot hoz tak,
amely a bün te tõ el já rás meg in dí tá sá nak aka dá lyát ké pe zi,
vagy amely alap ján a pénz bün te tést már meg fi zet ték vagy
vég re haj tot ták, annak vég re haj tá sa fo lya mat ban van, ille -
tõ leg a jog erõs ha tá ro za tot hozó tag ál lam joga sze rint az
nem hajt ha tó vég re;

e) a ter hel tet egy har ma dik ál lam ban ugyan azon cse -
lek mény  miatt jog erõ sen el ítél ték, fel té ve, hogy a bün te -
tést vagy in téz ke dést már vég re haj tot ták, annak vég re haj -
tá sa fo lya mat ban van, vagy a jog erõs íté le tet hozó ál lam
joga sze rint az nem hajt ha tó vég re, ille tõ leg a ter hel tet egy
har ma dik ál lam ban ugyan azon cse lek mény  miatt jog erõ -
sen fel men tet ték;

f) a tag ál la mi igaz ság ügyi ha tó ság ál tal meg kül dött
 tanúsítvány nyil ván va ló an nem a mel lé kelt ha tá ro zat ra
 vonatkozik;

g) a tag ál la mi ha tá ro zat alap já ul szol gá ló bûn cse lek -
mény ma gyar jog ha tó ság alá tar to zik (Btk. 3. és 4.  §), és
a bûn cse lek mény re a ma gyar tör vény sze rint köz ke gye lem 
ter jed ki;

h) a ter mé sze tes sze mély ter helt köz jo gi tiszt ség be töl -
té sén (Be. 551.  §), vagy nem zet kö zi jo gon ala pu ló men tes -
sé get (Be. 553.  §) él vez, és a men tel mi jo gát nem füg gesz -
tet ték fel;

i) a tag ál la mi ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott összeg vagy
annak a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap ján ér vé -
nyes, a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal köz zé tett át vál tá si
 árfolyamon eu ró ra át szá mí tott össze ge nem ha lad ja meg
a 70 eu rót.

(2) A tag ál la mi ha tá ro zat vég re haj tá sa meg ta gad ha tó,
ha a tag ál la mi igaz ság ügyi ha tó ság ál tal meg kül dött ta nú -
sít vány hi á nyos, vagy a ta nú sít vány hi ány zik. A hi ány pót -
lás ra a 67/D.  § (2)–(4) be kez dé sé nek ren del ke zé se it ér te -
lem sze rû en kell al kal maz ni. A tag ál la mi ha tá ro zat vég re -
haj tá sát meg kell ta gad ni, ha a hi ány pót lás ra, ki ja ví tás ra
tû zött ha tár idõ ered mény te le nül telt el, ille tõ leg a ki egé szí -
tett ta nú sít vány vég re haj tá sa to vább ra sem le het sé ges.

(3) A tag ál la mi ha tá ro zat vég re haj tá sa meg ta gad ha tó,
ha a meg ke re sés olyan bûn cse lek mény re vo nat ko zik, ame -
lyet egész ben vagy rész ben a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén kö vet tek el.

67/N.  § (1) A tag ál la mi ha tá ro zat vég re haj tá sá nak meg -
ta ga dá sá ról a bí ró ság ha tá ro za tot hoz, ame lyet a ki bo csá tó
tag ál la mi igaz ság ügyi ha tó ság ré szé re meg küld. A ha tá ro -
zat in do ko lá sá ban szá mot kell adni a meg ta ga dás oká ról.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat ellen jog or vos lat -
nak he lye nincs.

(3) Ha a ter helt iga zol ja, hogy a meg ke re sés ben meg je -
lölt össze get rész ben vagy egész ben meg fi zet te, a bí ró ság
az el já rást fel füg gesz ti, és egy ide jû leg meg ke re si a ha tá ro -
za tot ki bo csá tó tag ál la mi igaz ság ügyi ha tó sá got, hogy a

meg fi ze tés té nyét har minc na pon be lül iga zol ja. Ha a meg -
adott ha tár idõn be lül a tag ál la mi igaz ság ügyi ha tó ság a
meg ke re sés re nem vá la szol, az el já rást meg kell szün tet ni.

(4) A ki bo csá tó igaz ság ügyi ha tó ság nak a ha tá ro za ta
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, vissza vo ná sá ról, vagy vég re -
hajt ha tó sá gá nak meg szû né sé rõl  szóló ér te sí té se alap ján a
vég re haj tást ha la dék ta la nul meg kell szün tet ni.

67/O.  § (1) Ha a meg ke re sés a sér tett vagy a köz ja vá ra
ren delt jó vá té tel meg fi ze té sé re vo nat ko zik, a bí ró ság
a  külön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don in téz ke dik
a vég re haj tás iránt.

(2) A bün te tõ el já rás ban meg ál la pí tott el já rá si költ ség
vég re haj tá sa irán ti meg ke re sést a bûn ügyi költ ség vég re -
haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kell vég re haj ta ni.

(3) A vég re haj tás alá esõ va gyo non fenn ál ló bün te tõ el -
já rá si kény szer in téz ke dé sek kel össze füg gés ben a 67/F.  §
ren del ke zé se it ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.

67/P.  § (1) Ha a meg ke re sés ben meg ha tá ro zott tag ál la -
mi pénz bün te tés vég re haj tá sá nak a fel té te lei fenn áll nak,
de a ta nú sít vány ban, vagy a ha tá ro zat ban a ki bo csá tó igaz -
ság ügyi ha tó ság nem ha tá roz ta meg a tag ál la mi pénz bün -
te tés napi té te le i nek szá mát, vagy egy napi té tel össze gét,
azt a bí ró ság a Btk. 51.  §-ának meg fele lõen ha tá ro zat ban
ál la pít ja meg. A pénz bün te tés így meg ál la pí tott mér té ke, a
(2) be kez dés ese tét ki vé ve, meg egye zik a tag ál la mi pénz -
bün te tés nek a tag ál la mi ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se
nap ján ér vé nyes, Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal köz zé tett
 átváltási ár fo lya mon fo rint ra át szá mí tott össze gé vel.

(2) Ha a meg ke re sés ben meg je lölt cse lek mény a ma gyar 
bün te tõ jog ha tó ság (Btk. 3–4.  §) alá tar to zik, és a tag ál la mi 
pénz bün te tés mér té ke meg ha lad ja a pénz bün te tés Btk. sze -
rint ki szab ha tó leg ma ga sabb mér té ket, te kin tet tel a Btk.
2.  §-ára is, ak kor a bí ró ság a Btk. sze rint ki szab ha tó leg ma -
ga sabb összeg ben ál la pít ja meg azt.

(3) Ha a meg ke re sés ben meg je lölt cse lek mény nem tar -
to zik ma gyar bün te tõ jog ha tó ság alá, a tag ál la mi pénz bün -
te tés ha tá ro zat ban, ille tõ leg ta nú sít vány ban meg je lölt mér -
té ké nek meg vál toz ta tá sa nél kül a bí ró ság a napi té te lek
szá mát a Btk. 51. és 52.  §-ának meg fele lõen ha tá roz za
meg. Ha a tag ál la mi pénz bün te tés mér té ke meg ha lad ja a
Btk. sze rint ki szab ha tó leg ma ga sabb mér té ket, a napi té tel
össze ge a Btk. 52.  §-ában meg je lölt nél ma ga sabb összeg -
ben is meg ha tá roz ha tó.

(4) Ha a ki bo csá tó igaz ság ügyi ha tó ság a ta nú sít vány -
ban meg je löl te, hogy a tag ál la mi pénz bün te tés vég re hajt -
ha tat lan sá ga ese té re az át vál toz ta tá sá hoz hoz zá já rul, a
pénz bün te tés meg nem fi ze té se ese tén a Btk. 52.  §-át,
114. §-ának (2) be kez dé sét, valamint a Be. 563.  §-át ér te -
lem sze rû en al kal maz ni kell. A bí ró ság az át vál toz ta tás ról
a ki bo csá tó tag ál la mi igaz ság ügyi ha tó sá got a jog erõs
 határozat meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja.

(5) A tag ál la mi pénz bün te tés vég re haj tá sa irán ti meg ke -
re sést a pénz bün te tés vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint kell vég re haj ta ni.
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(6) A jogi sze méllyel szem ben al kal ma zott pénz bír ság
ese tén a 2001. évi CIV. tör vény 6.  §-ában meg ha tá ro zott
kor lá to zás nem al kal maz ha tó.

(7) A bí ró ság ha tá ro za ta ellen, ha e tör vény nem zár ja ki, 
fel leb be zés nek van he lye, ame lyet a me gyei bí ró ság
 tanácsülésen bí rál el.

67/R.  § (1) A tag ál la mi ha tá ro zat ban meg je lölt összeg
meg fi ze té sé rõl, illetõ leg az el já rá si költ ség meg fi ze té sé re
kö te le zést köve tõen a vég re haj tá si el já rás ered mé nyé rõl az 
el já ró bí ró ság tá jé koz tat ja a ki bo csá tó igaz ság ügyi ható -
ságot.

(2) Ha a ter helt nem fi zet te meg a pénz bün te tést, és
a  kibocsátó igaz ság ügyi ha tó ság az át vál toz ta tás hoz nem
já rult hoz zá, ille tõ leg ha a ter helt nem fi zet te meg ön ként
a sér tett vagy a köz ja vá ra ren delt jó vá té telt, a bí ró ság tá jé -
koz tat ja a ki bo csá tó igaz ság ügyi ha tó sá got, hogy a ha tá ro -
zat vég re haj tá sa Ma gyar or szá gon nem le het sé ges.

(3) E fe je zet alap ján a ter helt (jó vá té tel re kö te le zett)
 által meg fi ze tett, illetve a ter hel ten vég re haj tott pénz -
összeg nem zet kö zi meg álla po dás el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban, a ma gyar ál lam ra szál l.

II. Cím

A PÉNZBÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI
UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN

67/S.  § (1) A pénz bün te tés nek az Euró pai Unió va la -
mely tag ál la má ban való vég re haj tá sa iránt a bí ró ság,
amely nek el já rá sá ban a pénz bün te tés, a pénz mel lék bün te -
tés, a bûn ügyi költ ség vég re hajt ha tó vá vá lik, a ha tás kör rel
ren del ke zõ és ille té kes tag ál la mi igaz ság ügyi ha tó ság hoz
cím zett köz vet len meg ke re sés út ján in téz ked het.

(2) A bí ró ság ki ál lít ja az e tör vény 5. szá mú mel lék let -
ben sze rep lõ for ma nyom tat vány ta nú sít ványt, ame lyet
a vég re haj tó tag ál lam hi va ta los nyel vé re vagy a tag ál lam
ál tal meg je lölt nyelv re le for dít va pos ta, te le fax vagy szá -
mí tás tech ni kai rend szer út ján to váb bít. A számítástech -
nikai rend szer út ján to váb bí tott ha tá ro za tot mi nõ sí tett
elekt ro ni kus alá írás sal kell el lát ni.

(3) Ha a pénz bün te tés, a pénz mel lék bün te tés, a bûn ügyi
költ ség vég re haj tá sa egy ide jû leg több tag ál lam ban is le -
het sé ges, a bí ró ság az összes kö rül mény mér le ge lé sé vel
ha tá roz ar ról, hogy a vég re haj tás irán ti meg ke re sést
 melyik tag ál lam ba kül di meg. A meg ke re sést egy ide jû leg
csak egy tag ál lam ba le het to váb bí ta ni.

(4) Ha a ren del ke zés re álló ada tok alap ján nem ál la pít -
ha tó meg, hogy a vég re haj tó tag ál lam ban a ha tá ro zat vég -
re haj tá sá ra me lyik tag ál la mi igaz ság ügyi ha tó ság ren del -
ke zik ha tás kör rel és ille té kességgel, a kap cso lat fel vé tel -
hez szük sé ges ada to kat az Euró pai Igaz ság ügyi Há ló zat
kap cso lat tar tó pont ja in ke resz tül kell be sze rez ni.

67/T.  § (1) A bí ró ság a vég re haj tá si el já rás meg szün te -
té sé re vagy fel füg gesz té sé re, ille tõ leg a vég re haj tás alá esõ 
összeg csök ken té sé re okot adó kö rül mény rõl ha la dék ta la -
nul tá jé koz tat ja a vég re haj tó tag ál lam ban el já ró ha tó sá got.

(2) A ta nú sít vány ban meg kell je löl ni, hogy a pénz bün -
te tés, ille tõ leg a pénz mel lék bün te tés végrehajthatatlan -

sága ese tén a bí ró ság a bün te tés át vál toz ta tá sá hoz hozzá -
járul.”

9.  § A Tör vény 100.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„100.  § Az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter a Ma gyar
Köz löny ben köz zé te szi az Euró pai Unió tag ál la ma i nak az
euró pai el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sá ra, illetõ leg vég re haj -
tá sá ra ille té kes igaz ság ügyi ha tó sá ga i nak meg ne ve zé sét.
Az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter tá jé koz ta tá sa irány adó
ate kin tet ben, hogy egyes tag ál la mok ho gyan hajt ják vég re
az együtt mû kö dés alap já ul szol gá ló egyez ményt, ille tõ leg
ke ret ha tá ro za tot.”

10.  § A Tör vény 102.  §-a a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül
ki, és a je len le gi g)–i) pon tok je lö lé se h)–j) pont ra mó -
dosul:

[102.  § E tör vény az Euró pai Unió kö vet ke zõ jogi ak tu -
sa i nak való meg fe le lést biz to sít ja:]

„g) a Ta nács 2005/214/IB ke ret ha tá ro za ta (2005. feb -
ruár 24.) a köl csö nös el is me rés el vé nek a pénzbünteté -
sekre való al kal ma zá sá ról,”

11.  § A bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény 10.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép, e § a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki; és a je len le gi
e) pont je lö lé se f) pont ra mó do sul:

[10.  § A bí ró sá gi vég re haj tást (a továb biak ban: vég re -
haj tás) vég re hajt ha tó ok irat ki ál lí tá sá val kell el ren del ni.
A vég re hajt ha tó ok ira tok a kö vet ke zõk:]

„d) a bí ró ság pénz bün te tés rõl, pénz mel lék bün te tés rõl,
pénz bír ság ról, rend bír ság ról, va gyon el kob zás ról, az Euró -
pai Unió tag ál la má ban bün te tõ el já rás ban bûn cse lek mény
el kö ve té se  miatt ki sza bott pénz összeg rõl, valamint

e) a bí ró ság bûn ügyi költ ség rõl, elõ ve ze té si és kí sé ré si
költ ség rõl  szóló ér te sí té se, to váb bá a bí ró sá gi gaz da sá gi
hi va tal nak az ügyész ség ál tal ki sza bott rend bír ság ról,
meg ál la pí tott bûn ügyi költ ség rõl, az ügyész ség és a nyo -
mo zó ha tó ság ál tal meg ál la pí tott elõ ve ze té si és kí sé ré si
költ ség rõl, valamint a párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat ál tal a
köz ve tí tõi el já rás ban meg ál la pí tott, az ál lam ál tal elõ le ge -
zett és vissza té rí ten dõ költ ség rõl  szóló ér te sí té se,”

12.  § (1) 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
(Bnyt.) 10.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bûn tet te sek nyil ván tar tá sa tar tal maz za]
„m) a kül föl di el íté lés ér vé nyé nek el is me ré se ese tén

a bí ró ság er rõl  szóló ér te sí té sét;”

(2) A Bnyt. 11.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A 10.  § (1) be kez dé sé nek f)–i), k)–n) pont já ban
meg ha tá ro zott ada to kat az a bí ró ság köz li, amely elõtt a
ha tá ro zat jog erõ re emel ke dett.”
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13.  § E tör vény 2.  §-a és 4–5.  §-ai az Euró pai Unió tag ál -
la mai kö zöt ti köl csö nös bûn ügyi jog se gély rõl  szóló 2000.
má jus 29-én el fo ga dott egyez mény nek való meg fe le lést,
3.  §-a az euró pai el fo ga tó pa rancs ról és a tag ál la mok kö -
zötti át adá si el já rá sok ról  szóló 2002. jú ni us 13-i
2002/584/IB ta ná csi ke ret ha tá ro zat 3. cikk 1. pont já nak
való meg fe le lést, 6.  §-a a va gyon nal vagy bi zo nyí ték kal
kap cso la tos biz to sí tá si in téz ke dést el ren de lõ ha tá ro za tok -
nak az Euró pai Uni ó ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
2003. jú li us 22-i 2003/577/IB ta ná csi ke ret ha tá ro zat
7. cik ke 1. pont já nak való meg fe le lést, 7.  §-a a köl csö nös
el is me rés el vé nek a pénz bün te té sek re való al kal ma zá sá ról
 szóló, 2005. feb ru ár 24-i 2005/214/IB ta ná csi kerethatá -
rozat 1–16. cik ke i nek való meg fe le lést biz to sít ja.

14.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
ha tály ba, ezzel egy ide jû leg a Tör vény 1. szá mú mel lék le te
he lyé be e tör vény I. szá mú mel lék le te lép, és a  Tör vény az
e tör vény II. szá mú mel lék le té ben fog lalt 4. szá mú mel lék -
let tel, valamint III. szá mú mel lék le té ben fog lalt 5. szá mú
mel lék let tel egé szül ki.

(2) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény 6.  §-a,

b) a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
579.  §-a, a 190.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban az „ide -
ért ve a Btk. 6.  § ese tét is” szö veg rész, valamint a 267.  §-a
(1) be kez dé sé nek d) pont já ban az „ide ért ve a Btk. 6.  § ese -
tét is” szö veg rész,

c) a bün te tõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 1998.
évi LXXXVII. tör vé ny 89.  §-a,

d) a bün te tõ jog sza bá lyok és a hoz zá juk kap cso ló dó
egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi II. tör vény
53.  §-ának (3) be kez dé se, valamint 86.  §-ának (2) be kez -
dé se,

e) az Euró pai Unió tag ál la ma i val foly ta tott bûn ügyi
együtt mû kö dés rõl  szóló 2003. évi CXXX. tör vény
5.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Btk. 6.  §, Be. 579.  §” szö -
veg rész, valamint a tör vény 89–92.  §-ai,

f) a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
 módosításáról  szóló 2006. évi LI. tör vény 283.  §-ának
(1) be kez dé se,

g) az Euró pai Unió tag ál la ma i val foly ta tott bûn ügyi
együtt mû kö dés rõl  szóló 2003. évi CXXX. tör vény mó do -
sí tá sá ról szóló 2005. évi CX. tör vé ny 5. §-a.

(3) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg
a) a Tör vény 11.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban az

„igaz ság ügym inisz ter nek” szö veg rész  helyébe az „igaz -
ság ügyért fe le lõs mi nisz ter nek (a továb biak ban: mi nisz -
ter)” szö veg, 13.  §-ának (1)–(2) bekez désében, 14.  §-ában, 

16.  §-ának (2)–(3) be kez dé sé ben, 18.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben, 19.  §-ában, 20. §-ának (4) be kez dé sé ben,
38.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 40.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, valamint 52.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „az igaz ság -
ügy mi nisz ter” szö veg rész  helyébe az „a mi nisz ter” szö -
veg, 20.  §-ának (6) bekezdé sében, 35.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben, valamint 100.  §-ában az „Az igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „A mi nisz ter” szö veg, 27.  §-ában,
valamint 40.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „az igaz ság -
ügym inisz ter nek” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter nek”
szö veg, 101.  §-ában az „az igaz ság ügy mi nisz ter, hogy a
bel ügy mi nisz ter rel és a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész
he lyé be az „a mi nisz ter, hogy a ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter rel és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg,

b) az Nbjt. 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg, 4.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
7–8.  §-ában, 15.  §-ában, 18.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
22.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban, 23. §-ának (1) be -
kez dé sé ben, 25.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 26.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, 28–29.  §-ában, 33.  §-ában, 34.  §-ának
(1) és (3) be kez dé sé ben, 38–39.  §-ában, 45.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben, 48.  §-ának (1) és (3)–(4) be kez dé sé ben,
49.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 57.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben, 60/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 60/B.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben, 60/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 71.  §-ában,
76.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „az igaz ság ügy mi nisz ter”
szö veg ré szek he lyé be az „a mi nisz ter” szö veg, 6.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, 16.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
26.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 68.  §-ában, 76.  §-ának
(1) be kez dé sé ben az „Az igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „A mi nisz ter” szö veg, 6.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a
„kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 20.  §-ának
(2) be kez dé sé ben az „az igaz ság ügym inisz tert” szö veg -
rész he lyé be az „a mi nisz tert” szö veg, 22.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben, 46.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az igaz ság -
ügym inisz ter hez” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter hez”
szö veg, 23.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 32.  §-ának (1) és
(3) be kez dé sé ben, 48.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
60/B.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 60/C.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben, 70.  §-ának (2)–(3) be kez dé sé ben, 73.  §-ában az
„az igaz ság ügym inisz ter nek” szö veg rész he lyé be az
„a mi nisz ter nek” szö veg, 38.  §-ában, 45.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben az „az igaz ság ügym inisz ter nél” szö veg rész
 helyébe az „a mi nisz ter nél” szö veg
lép.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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I. szá mú mel lék let a 2007. évi XIII. tör vény hez

[1. szá mú mel lék let a 2003. évi CXXX. tör vényhez]

E tör vény 3.  §-ának (2) be kez dé se és 67/B.  §-ának (3) be kez dé se ér tel mé ben a bûn cse lek mény faj ták hoz a Btk. kö vet -
ke zõ bûn cse lek mé nyei tar toz nak:

A ke ret ha tá ro zat ban meg je lölt
bûn cse lek mény faj ták

Az egyes bûn cse lek mény faj ták hoz tar to zó
Btk. tény ál lá sok

bûn szer ve zet ben való rész vé tel bûn szer ve zet ben rész vé tel bûn tet te 263/C.  § (1) bek.

bûn szer ve zet ben el kö ve tett bûn cse -
lek mé nyek 137.  § 8. pont

ter ro riz mus ter ror cse lek mény bûn tet te 261.  § a (6) bek. ki vé te lé vel

em ber ke res ke de lem em ber ke res ke de lem bûn tet te 175/B.  §

va gyo ni ha szon szer zés vé gett el kö ve -
tett em ber csem pé szés bûn tet te 218.  § (2) bek. a) pont

üz let sze rû en el kö ve tett embercsem -
pészés bûn tet te 218.  § (3) bek. c) pont

gyer me kek sze xu á lis kizsákmányo -
lása és gyer mek por nog rá fia

erõ sza kos kö zö sü lés bûn tet te 197.  §

sze mé rem el le ni erõ szak bûn tet te 198.  §

meg ron tás bûn tet te 201–202/A.  §

til tott por nog ráf fel vé tel lel vissza élés
bûn tet te 204.  §

kis ko rút fog lal koz ta tó bor dély ház
fenn tar tá sá val el kö ve tett üz let sze -
rû ké jel gés elõ se gí té sé nek bûn tet te 205.  § (3) bek. a) pont

ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött 
sze mély sé rel mé re el kö ve tett ke rí -
tés bûn tet te 207.  § (3) bek. a) pont

ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok
til tott ke res ke del me

ká bí tó szer rel vissza élés egyes ese tei:

üz let sze rû en vagy je len tõs mennyi -
ségû ká bí tó szer re el kö ve tett ká bí -
tó szer rel vissza élés bûn tet te
(or szág ba be hoz, on nan ki visz,
vagy az or szág te rü le tén át visz) 282.  § (2) bek, a) pont, (5) bek.

b) pont, (2) bek. b) pont

ká bí tó szer elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges
anyag ra el kö ve tett ká bí tó szer rel
vissza élés bûn tet te 282.  § (3) bek. b) pont

anya gi esz kö zök szol gál ta tá sá val
 elkövetett ká bí tó szer rel vissza élés
bûn tet te 282.  § (4) bek.

ká bí tó szer rel vissza élés bûn tet te
( kínál, átad, for ga lom ba hoz,
keres kedik) 282/A.  § a (6) bek.

a) pont ja ki vé te lé vel

kis ko rú fel hasz ná lá sá val el kö ve tett
ká bí tó szer rel vissza élés bûn tet te
(or szág ba be hoz, on nan ki visz
vagy az or szág te rü le tén át visz, kí -
nál, átad, for ga lom ba hoz, ke res -
ke dik)

282/B.  § (1)–(4) bek.,
(6) bek., (7) bek. b) pont
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A ke ret ha tá ro zat ban meg je lölt
bûn cse lek mény faj ták

Az egyes bûn cse lek mény faj ták hoz tar to zó
Btk. tény ál lá sok

ká bí tó szer füg gõ sze mély ál tal el kö ve -
tett ká bí tó szer rel vissza élés bûn -
tet te 282/C.  § (2)–(4) bek.

ká bí tó szer elõ ál lí tá sá hoz hasz nált
anyag gal vissza élés bûn tet te
(for ga lom ba hoz, ke res ke dik, or -
szág ba be hoz, on nan ki visz vagy
az  ország te rü le tén át visz, átad) 283/A.  § (1) bek.

fegy ve rek, lõ sze rek és rob ba nó anya -
gok til tott ke res ke del me

nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom ka to nai 
célú fel hasz ná lás ra szánt ter mék
 kereskedelmével össze füg gés ben
 elkövetett meg sze gé sé nek bûn tet te 261/A.  § (3) bek. a) pont

rob ba nó anyag gal vagy robbantó -
szerrel vissza élés bûn tet te 263.  §

lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel vissza élés
bûn tet te 263/A.  §

nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott
fegy ver rel vissza élés bûn tet te 264/C.  § a (4) bek. ki vé te lé vel

kor rup ció vesz te ge tés bûn tet te 250.  §, 251.  § az (1) bek. ki vé te lé vel,
252.  §, 253.  § a (4) be kez dés kivé -

telével, 254.  § az (1) bek.
ki vé te lé vel, 255.  §

be fo lyás sal üzér ke dés bûn tet te
 nemzetközi kap cso lat ban vesz te ge tés
bûn tet te

256.  §

258/B.  § a (4) bek. ki vé te lé vel,
258/C. § az (1) bek. ki vé te lé vel,

258/D.  §

nem zet kö zi kap cso lat ban be fo lyás sal
üzér ke dés bûn tet te 258/E.  §

csa lás sal kap cso la tos bûn cse lek mé -
nyek, ide ért ve az Eu ró pai Kö zös sé -
gek pénz ügyi ér de ke i nek vé del mé rõl
 szóló, 1995. jú li us 26-i egyez mény
ér tel mé ben az Eu ró pai Kö zös sé gek
pénz ügyi ér de ke it sér tõ csa lá so kat is

az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi
 érdekeinek meg sér té se bûn tet te 314.  § (1)–(3) bek.

bûn cse lek mé nyek bõl szár ma zó jö ve -
del mek tisz tá ra mo sá sa

bûn pár to lás bûn tet te (amennyi ben
a bûn cse lek mény bõl szár ma zó
elõny biz to sí tá sá ban való köz re -
mû kö dés sel kö ve tik el) 244.  § (2) bek.

pénz mo sás bûn tet te 303.  § (1)–(4) bek.

pénz mo sás vét sé gé nek mi nõ sí tett
 esetei 303/A.  § (2) bek.

or gaz da ság bûn tet te 326.  § (3)–(6) bek.

pénz ha mi sí tás, ide ért ve az euró ha mi -
sí tá sát is

pénz ha mi sí tás bûn tet te 304.  § (1)–(3) bek.

ha mis pénz ki adá sá nak bûn tet te 306.  § (2) bek.

szá mí tó gé pes bûn cse lek mé nyek szá mí tás tech ni kai rend szer és ada tok
el le ni bûn tett 300/C.  § (3)–(4) bek.
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A ke ret ha tá ro zat ban meg je lölt
bûn cse lek mény faj ták

Az egyes bûn cse lek mény faj ták hoz tar to zó
Btk. tény ál lá sok

kör nye zet tel kap cso la tos bûn cse lek -
mé nyek, ide ért ve a ve szé lyez te tett
 állatfajok, a ve szé lyez te tett növény -
fajok és nö vény faj ták til tott keres -
kedelmét is

kör nye zet ká ro sí tás bûn tet te 280.  § (1)–(2) bek.

hely re hoz ha tat lan ká ro so dást oko zó
kör nye zet ká ro sí tás vét sé ge 280.  § (3) bek. 3. for du la ta

ter mé szet ká ro sí tás bûn tet te 281.  § (1)–(3) bek.

hul la dék gaz dál ko dás rend jé nek meg -
sér té se bûn tet te 281/A.  § (1)–(2) bek.

se gít ség nyúj tás jog el le nes be uta zás -
hoz és tar tóz ko dás hoz

em ber csem pé szés bûn tet te 218.  § (1)–(3) bek.

szán dé kos em ber ölés,
sú lyos tes ti  sértés

em ber ölés bûn tet te 166.  § a (4) bek. ki vé te lé vel

erõs fel in du lás ban el kö ve tett em ber -
ölés bûn tet te 167.  §

tes ti sér tés bûn tet te 170.  § az (1) és (6) bek. ki vé te lé vel

fog lal ko zás kö ré ben el kö ve tett ve szé -
lyez te tés bûn tet te az (1) bek. sze -
rin ti ered ményt ki vé ve 171.  § (3) bek.

köz le ke dés biz ton sá ga el le ni bûn tett 184.  § (2) bek.

vas úti, légi vagy vízi köz le ke dés
 veszélyeztetése bûn tet te 185.  § (2) bek.

köz úti ve szé lyez te tés bûn tet te 186.  § (2) bek.

it tas vagy bó dult ál la pot ban jármû -
vezetés bûn tet te 188.  § (2)–(3) bek.

em ber i szer vek és szö ve tek til tott
 kereskedelme

em be ri test til tott fel hasz ná lá sa 
bûn tet te 173/I.  § (1)–(3) bek.

em ber rab lás, sze mé lyi sza bad ság tól
való jog el le nes meg fosz tás 
és  túszejtés

kény sze rí tés bûn tet te 174.  §

sze mé lyi sza bad ság meg sér té se
 bûntette 175.  §

em ber rab lás bûn tet te 175/A.  § a (6) bek. ki vé te lé vel

jog el le nes fog va tar tás bûn tet te 228.  §

rassziz mus és ide gen gyû lö let lel ki is me ret és val lás sza bad ság meg -
sér té sé nek bûn tet te 174/A.  §

nem ze ti, et ni kai, faji vagy val lá si
 csoport tag ja el le ni erõ szak bûn tet te 174/B.  §

kö zös ség el le ni iz ga tás bûn tet te 269.  §

szer ve zett lo pás vagy fegy ve res
 rablás

rab lás bûn tet te 321.  § (3) bek. a) és c) pont és
(4) bek. b)–c) pont

ki fosz tás bûn tet te 322.  § (2) bek. b) pont

kul tu rá lis ja vak – ide ért ve a régisé -
geket és mû tár gya kat is – til tott ke res -
ke del me

or gaz da ság egyes ese tei 326.  § (3) bek.

kul tu rá lis ja vak kal vissza élés bûn tet te 216/B.  §

csa lás csa lás bûn tet te 318.  § (1), (4)–(7) bek.

adó csa lás bûn tet te 310.  § (2)–(5) bek.

mun kál ta tás sal össze füg gés ben
 elkövetett adó csa lás bûn tet te 310/A.  § (2)–(5) bek.

zsa ro lás és vé del mi pénz sze dé se zsa ro lás bûn tet te 323.  §

kény sze rí tés bûn tet te 174.  §
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A ke ret ha tá ro zat ban meg je lölt
bûn cse lek mény faj ták

Az egyes bûn cse lek mény faj ták hoz tar to zó
Btk. tény ál lá sok

ter mék ha mi sí tás és ipar jog vé del mi
jog meg sér té se

bi tor lás bûn tet te 329.  §

szer zõi vagy szer zõi jog hoz kapcso -
lódó jo gok meg sér té se bûn tet te 329/A.  § (2)–(3) bek.

szer zõi vagy szer zõi jog hoz kapcso lódó 
jo gok vé del mét biz to sí tó mû sza ki
in téz ke dés ki ját szá sa bûn tet te 329/B.  § (3) bek.

ipar jog vé del mi jo gok meg sér té se
bûn tet te 329/D.  § (2)–(3) bek.

hi va ta los ok má nyok ha mi sí tá sa 
és  azzal való ke res ke dés

köz ok irat-ha mi sí tás bûn tet te 274.  § (1) bek.

hi va ta los sze mély ál tal el kö ve tett
köz ok irat-ha mi sí tás bûn tet te 275.  §

egye di azo no sí tó jel meghamisítá -
sának bûn tet te 277/A.  §

jö ve dék kel vissza élés elõ se gí té sé nek
bûn tet te (elõ ál lít, for ga lom ba hoz) 311/B.  § (2) bek.

fi ze tõ esz kö zök ha mi sí tá sa pénz ha mi sí tás bûn tet te 304.  § (1)–(3) bek.

kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz -
zel vissza élés bûn tet te

313/C.  § a (2) és a (7) bek.
ki vé te lé vel

hor mon tar tal mú anya gok és más,
 növekedésserkentõk til tott keres -
kedelme

nuk le á ris és ra dio ak tív anya gok til tott 
ke res ke del me

ra dio ak tív anyag gal vissza élés bûn -
tette 264.  § a (4) bek. ki vé te lé vel

lo pott gép jár mû vek ke res ke del me csem pé szet bûn tet te 312.  § (2)–(4) bek.

or gaz da ság bûn tet te 326.  § a (2) bek. ki vé te lé vel

erõ sza kos kö zö sü lés erõ sza kos kö zö sü lés bûn tet te 197.  §

sze mé rem el le ni erõ szak bûn tet te 198.  §

gyúj to ga tás köz ve szély oko zás bûn tet te 259.  §

rob ba nó anyag/rob ban tó szer fel hasz -
ná lá sá val el kö ve tett ron gá lás bûn -
tet te 324.  § (4) bek. c) pont

a Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság jog ha -
tó sá ga alá tar to zó bûn cse lek mé nyek

a Btk. XI. fe je ze té ben fel so rolt bûn -
cse lek mé nyek 154.  § és a 165.  § ki vé te lé vel

légi vagy vízi jár mû jog el le nes ha ta -
lom ba ke rí té se

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 bûn tet te 262.  §

sza bo tázs rom bo lás bûn tet te 142.  §

köz ve szély oko zás bûn tet te 259.  § (1)–(3) bek.

köz ér de kû üzem mû kö dé se meg za va -
rá sá nak bûn tet te 260.  § (1)–(2) bek.
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II. szá mú mel lék let a 2007. évi XIII. tör vényhez

[4. szá mú mel lék let a 2003. évi CXXX. tör vényhez]

E tör vény 67/L.  §-a (3) be kez dé se ér tel mé ben a bûn cse lek mény faj ták hoz a Btk. kö vet ke zõ bûn cse lek mé nyei
 tartoznak:

A ke ret ha tá ro zat ban meg je lölt
bûn cse lek mény faj ták

Az egyes bûn cse lek mény faj ták hoz tar to zó
Btk. tény ál lá sok

bûn szer ve zet ben való rész vé tel bûn szer ve zet ben rész vé tel bûn tet te 263/C.  § (1) bek.

bûn szer ve zet ben el kö ve tett bûn cse -
lek mé nyek 137.  § 8. pont

ter ro riz mus ter ror cse lek mény bûn tet te 261.  § a (6) bek. ki vé te lé vel

em ber ke res ke de lem em ber ke res ke de lem bûn tet te 175/B.  §

va gyo ni ha szon szer zés vé gett el kö ve -
tett em ber csem pé szés bûn tet te 218.  § (2) bek. a) pont

üz let sze rû en el kö ve tett em ber csem pé -
szés bûn tet te 218.  § (3) bek. c) pont

gyer me kek sze xu á lis kizsákmányo -
lása és gyer mek por nog rá fia

erõ sza kos kö zö sü lés bûn tet te 197.  §

sze mé rem el le ni erõ szak bûn tet te 198.  §

meg ron tás bûn tet te 201–202/A.  §

til tott por nog ráf fel vé tel lel vissza élés
bûn tet te 204.  §

kis ko rút fog lal koz ta tó bor dély ház
fenn tar tá sá val el kö ve tett üz let sze -
rû ké jel gés elõ se gí té sé nek bûn tet te 205.  § (3) bek. a) pont

ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött 
sze mély üz let sze rû ké jel gés re fel -
hí vá sá val el kö ve tett ke rí tés bûn -
tet te 207.  § (3) bek. a) pont

ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok
til tott ke res ke del me

ká bí tó szer rel vissza élés egyes ese tei:

üz let sze rû en vagy je len tõs mennyi sé -
gû ká bí tó szer re el kö ve tett ká bí tó -
szer rel vissza élés bûn tet te
(or szág ba be hoz, on nan ki visz
vagy az or szág te rü le tén át visz)

282.  § (2) bek, a) pont, (5) bek.
b) pont, (2) bek. b) pont

ká bí tó szer elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges
anyag ra el kö ve tett ká bí tó szer rel
vissza élés bûn tet te 282.  § (3) bek. b) pont

anya gi esz kö zök szol gál ta tá sá val el -
kö ve tett ká bí tó szer rel vissza élés
bûn tet te 282.  § (4) bek.

ká bí tó szer rel vissza élés bûn tet te
(kí nál, átad, for ga lom ba hoz, ke -
res ke dik) 282/A.  §

kis ko rú fel hasz ná lá sá val el kö ve tett
ká bí tó szer rel vissza élés bûn tet te
(or szág ba be hoz, on nan ki visz
vagy az or szág te rü le tén át visz, kí -
nál, átad, for ga lom ba hoz, ke res -
ke dik) 282/B.  § az (5) bek. ki vé te lé vel
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A ke ret ha tá ro zat ban meg je lölt
bûn cse lek mény faj ták

Az egyes bûn cse lek mény faj ták hoz tar to zó
Btk. tény ál lá sok

ká bí tó szer füg gõ sze mély ál tal el kö ve -
tett ká bí tó szer rel vissza élés bûn -
tet te 282/C.  §

ká bí tó szer elõ ál lí tá sá hoz hasz nált
anyag gal vissza élés bûn tet te
(for ga lom ba hoz, ke res ke dik, or -
szág ba be hoz, on nan ki visz vagy
az or szág te rü le tén át visz, átad) 283/A.  § (1) bek.

fegy ve rek, lõ sze rek és rob ba nó anya -
gok til tott ke res ke del me

nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom ka to nai 
célú fel hasz ná lás ra szánt ter mék
ke res ke del mé vel össze füg gés ben
el kö ve tett meg sze gé sé nek bûn tet te 261/A.  § (3) bek. a) pont

rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer -
rel vissza élés bûn tet te 263.  §

lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel vissza élés
bûn tet te 263/A.  §

nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott
fegy ver rel vissza élés bûn tet te 264/C.  §

kor rup ció vesz te ge tés vét sé ge és bûn tet te 250–255.  §

be fo lyás sal üzér ke dés bûn tet te 256.  §

nem zet kö zi kap cso lat ban el kö ve tett
vesz te ge tés vét sé ge és bûn tet te 258/B–258/D.  §

nem zet kö zi kap cso lat ban be fo lyás sal
üzér ke dés bûn tet te 258/E.  §

csa lás sal kap cso la tos bûn cse lek mé -
nyek, ide ért ve az Eu ró pai Kö zös sé -
gek pénz ügyi ér de ke i nek vé del mé rõl
 szóló, 1995. jú li us 26-i egyez mény
ér tel mé ben az Eu ró pai Kö zös sé gek
pénz ügyi ér de ke it sér tõ csa lá so kat is

az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi 
ér de ke i nek meg sér té se bûn tet te 314.  §

bûn cse lek mé nyek bõl szár ma zó jö ve -
del mek tisz tá ra mo sá sa

bûn pár to lás bûn tet te (amennyi ben a
bûn cse lek mény bõl szár ma zó
elõny biz to sí tá sá ban való köz re -
mû kö dés sel kö ve tik el) 244.  § (2) bek.

pénz mo sás vét sé ge és bûn tet te 303.  §, 303/A.  §

pénz mo sás sal kap cso la tos be je len té si
kö te le zett ség el mu lasz tá sá nak vét -
sé ge 303/B.  §

or gaz da ság vét sé ge és bûn tet te 326.  § bek.

pénz ha mi sí tás, ide ért ve az euró ha mi -
sí tá sát is

pénz ha mi sí tás vét sé ge és bûn tet te 304.  §

pénz ha mi sí tás elõ se gí té sé nek vét sé ge 304/A.  §

ha mis pénz ki adá sá nak vét sé ge és
bûn tet te 306.  §

szá mí tó gé pes bûn cse lek mé nyek szá mí tás tech ni kai rend szer és ada tok
el le ni vét ség és bûn tett 300/C.  §

szá mí tás tech ni kai rend szer vé del mét
biz to sí tó tech ni kai in téz ke dés ki -
ját szá sá nak vét sé ge 300/E.  §
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A ke ret ha tá ro zat ban meg je lölt
bûn cse lek mény faj ták

Az egyes bûn cse lek mény faj ták hoz tar to zó
Btk. tény ál lá sok

kör nye zet tel kap cso la tos bûn cse lek -
mé nyek, ide ért ve a ve szé lyez te tett 
ál lat fa jok, a ve szé lyez te tett nö vény fa -
jok és nö vény faj ták til tott
ke res ke del mét is

kör nye zet ká ro sí tás vét sé ge és bûn -
tette 280.  §

ter mé szet ká ro sí tás vét sé ge és bûn tet te 281.  §

hul la dék gaz dál ko dás rend je meg sér -
té sé nek vét sé ge és bûn tet te 281/A.  §

se gít ség nyúj tás jog el le nes be uta zás -
hoz és tar tóz ko dás hoz

em ber csem pé szés vét sé ge és bûn tet te 218.  §

szán dé kos em ber ölés, sú lyos tes ti sér -
tés

em ber ölés bûn tet te 166.  § a (4) bek. ki vé te lé vel

erõs fel in du lás ban el kö ve tett em ber -
ölés bûn tet te 167.  §

tes ti sér tés bûn tet te 170.  § az (1) és (6) bek. ki vé te lé vel

fog lal ko zás kö ré ben el kö ve tett ve szé -
lyez te tés bûn tet te az (1) bek. sze -
rin ti ered ményt ki vé ve 171.  § (3) bek.

köz le ke dés biz ton sá ga el le ni bûn tett 184.  § (2) bek.

vas úti, légi vagy vízi köz le ke dés ve -
szé lyez te té se bûn tet te 185.  § (2) bek.

köz úti ve szé lyez te tés bûn tet te 186.  § (2) bek.

it tas vagy bó dult ál la pot ban jár mû ve -
ze tés bûn tet te 188.  § (2)–(3) bek.

em ber i szer vek és szö ve tek til tott ke -
res ke del me

em be ri test til tott fel hasz ná lá sa vét sé -
ge és bûn tet te 173/I.  §

em ber rab lás, sze mé lyi sza bad ság tól
való jog el le nes meg fosz tás és túsz -
ejtés

kény sze rí tés bûn tet te 174.  §

sze mé lyi sza bad ság meg sér té se bûn -
tet te 175.  §

em ber rab lás bûn tet te 175/A.  §

jog el le nes fog va tar tás bûn tet te 228.  §

rassziz mus és ide gen gyû lö let lel ki is me ret és val lás sza bad ság meg -
sér té sé nek bûn tet te 174/A.  §

nem ze ti, et ni kai, faji vagy val lá si cso -
port tag ja el le ni erõ szak bûn tet te 174/B.  §

kö zös ség el le ni iz ga tás bûn tet te 269.  §

szer ve zett lo pás vagy fegy ve res rab -
lás

rab lás bûn tet te 321.  § (3) bek. a) és c) pont
 és (4) bek. b)–c) pont

ki fosz tás bûn tet te 322.  § (2) bek. b) pont

kul tu rá lis ja vak – ide ért ve a ré gi sé ge -
ket és mû tár gya kat is – til tott ke res ke -
del me

or gaz da ság egyes ese tei 326.  § (3) bek.

kul tu rá lis ja vak kal vissza élés bûn tet te 216/B.  §

csa lás csa lás vét sé ge és bûn tet te 318.  §

adó csa lás vét sé ge és bûn tet te 310.  §

mun kál ta tás sal össze füg gés ben el kö -
ve tett adó csa lás vét sé ge és bûn -
tette 310/A.  §

zsa ro lás és vé del mi pénz sze dé se zsa ro lás bûn tet te 323.  §

kény sze rí tés bûn tet te 174.  §
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A ke ret ha tá ro zat ban meg je lölt
bûn cse lek mény faj ták

Az egyes bûn cse lek mény faj ták hoz tar to zó
Btk. tény ál lá sok

ter mék ha mi sí tás és ipar jog vé del mi
jog meg sér té se

bi tor lás bûn tet te 329.  §

szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló -
dó jo gok meg sér té se vét sé ge és
bûn tet te 329/A.  §

szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló -
dó jo gok vé del mét biz to sí tó mû -
sza ki in téz ke dés ki ját szá sa vét sé ge 
és bûn tet te 329/B.  §

jog ke ze lé si adat meg ha mi sí tá sa vét -
sége 329/C.  §

ipar jog vé del mi jo gok meg sér té sé nek
vét sé ge és bûn tet te 329/D.  §

hi va ta los ok má nyok ha mi sí tá sa
és az zal való ke res ke dés

köz ok irat-ha mi sí tás vét sé ge és bûn -
tet te 274.  §

hi va ta los sze mély ál tal el kö ve tett
köz ok irat-ha mi sí tás bûn tet te 275.  §

vissza élés ok irat tal vét sé ge 277.  §

egye di azo no sí tó jel meg ha mi sí tá sá -
nak bûn tet te 277/A.  §

jö ve dék kel vissza élés elõ se gí té sé nek
vét sé ge és bûn tet te (elõ ál lít, for ga -
lom ba hoz) 311/B.  §

fi ze tõ esz kö zök ha mi sí tá sa pénz ha mi sí tás bûn tet te és vét sé ge 304.  §

kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz
ha mi sí tá sá nak vét sé ge 313/B.  §

kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz -
zel vissza élés vét sé ge és bûn tet te 313/C.  § a (7) bek. ki vé te lé vel

hor mon tar tal mú anya gok és más, nö -
ve ke dés ser ken tõk til tott ke res ke del me

nuk le á ris és ra dio ak tív anya gok til tott 
ke res ke del me

ra dio ak tív anyag gal vissza élés bûn -
tette 264.  §

lo pott gép jár mû vek ke res ke del me csem pé szet bûn tet te 312.  § (2)–(4) bek.

or gaz da ság bûn tet te 326.  § a (2) bek. ki vé te lé vel

erõ sza kos kö zö sü lés erõ sza kos kö zö sü lés bûn tet te 197.  §

sze mé rem el le ni erõ szak bûn tet te 198.  §

gyúj to ga tás köz ve szély oko zás vét sé ge és bûn tet te 259.  §

rob ba nó anyag/rob ban tó szer fel hasz -
ná lá sá val el kö ve tett ron gá lás bûn -
tet te 324.  § (4) bek. c) pont

a Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság jog ha -
tó sá ga alá tar to zó bûn cse lek mé nyek

a Btk. XI. fe je ze té ben fel so rolt bûn -
cse lek mé nyek 154.  § és a 165.  § ki vé te lé vel

légi vagy vízi jár mû jog el le nes ha ta -
lom ba ke rí té se

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 bûn tet te 262.  §

sza bo tázs rom bo lás bûn tet te 142.  §

köz ve szély oko zás bûn tet te 259.  § (1)–(3) bek.

köz ér de kû üzem mû kö dé se meg za va -
rá sá nak bûn tet te 260.  § (1)–(2) bek.
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A ke ret ha tá ro zat ban meg je lölt
bûn cse lek mény faj ták

Az egyes bûn cse lek mény faj ták hoz tar to zó
Btk. tény ál lá sok

olyan ma ga tar tás, amely sér ti a köz úti 
köz le ke dés sza bá lya it, be le ért ve a 
ve ze té si- és pi he nõ idõ re, va la mint a
ve szé lyes anya gok ra vo nat ko zó ren -
del ke zé sek meg sze gé sét

köz le ke dé si bûn cse lek mé nyek Btk. XIII. Fe je zet

csem pé szet csem pé szet vét sé ge és bûn tet te 312.  §

szel lem i tu laj don jo gok meg sér té se szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló -
dó jo gok meg sér té se vét sé ge és
bûn tet te 329/A.  §

sze mély el le ni erõ szak kal fe nye ge tés
és sze mély el le ni erõ sza kos cse lek -
mé nyek, be le ért ve a sport ese mé nye -
ken el kö ve tett erõ sza kos
cse lek mé nye ket

rend bon tás vét sé ge és bûn tet te 271/A.  §

szán dé kos em ber ölés és sú lyos tes ti
sér tés so rá ban az e mel lék let ben
fel so rolt bûn cse lek mé nyek

bûn cse lek ménnyel oko zott kár azon bûn cse lek mé nyek, ame lyek
tény ál lá si ele me i ben az ér ték, kár, 
va gyo ni hát rány, ille tõ leg a be vé -
tel-csök ke nés sze re pel

lo pás lo pás vét sé ge és bûn tet te 316.  §

az EK-Szer zõ dés alap ján vagy az
EU-Szer zõ dés VI. címe alap ján el fo -
ga dott jogi ak tu sok ból ere dõ kö te le -
zett sé gek vég re haj tá sa cél já ból a
ki bo csá tó ál lam ál tal meg ál la pí tott
bûn cse lek mé nyek

jog el le nes bel föl di tar tóz ko dás elõ se -
gí té se 214/A.  §

nem zet kö zi bí ró ság elõtt el kö ve tett
igaz ság szol gál ta tás el le ni bûn cse -
lek mény 249/B.  §

nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg -
sze gé se 261/A.  §

ha di tech ni kai ter mék kel és szol gál ta -
tás sal, ille tõ leg ket tõs fel hasz ná lá -
sú ter mék kel vissza élés 263/B.  §

ter mé szet ká ro sí tás 281.  §

csem pé szet 312.  §

az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi 
ér de ke i nek meg sér té se 314.  §

pénz mo sás vét sé ge és bûn tet te 303.  §, 303/A.  §

pénz mo sás sal kap cso la tos be je len té si
kö te le zett ség el mu lasz tá sá nak vét -
sé ge 303/B.  §

to váb bá gyer me kek sze xu á lis ki zsák -
má nyo lá sa és gyer mek por nog rá fia 
so rá ban fel so rolt bûn cse lek mé -
nyek
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III. szá mú mel lék let a 2007. évi XIII. tör vényhez

[5. szá mú mel lék let a 2003. évi CXXX. tör vényhez]

E tör vény 67/T.  §-a ér tel mé ben a ta nú sít vány az aláb bi ada to kat tar tal maz za:

a)

 – Ki bo csá tó ál lam: .....................................................................................................................................................
 – Vég re haj tó ál lam: ....................................................................................................................................................

b) A pénz bün te tést meg ál la pí tó ha tá ro za tot ki bo csá tó ha tó ság:

 Hi va ta los neve: ...........................................................................................................................................................
 Címe: ...........................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................
 Ügy irat szám (...) .........................................................................................................................................................
 Tel.szám (or szág hí vó szám) (kör zet szám): ..................................................................................................................
 Fax szám (or szág hí vó szám) (kör zet szám): ..................................................................................................................
 E-ma il (ha ren del ke zés re áll): .....................................................................................................................................
 A ki bo csá tó ha tó ság gal való kap cso lat tar tás so rán hasz nál ha tó nyel vek: ..................................................................
 ......................................................................................................................................................................................
 Azon sze mély(ek) el ér he tõ sé gei, aki(k)tõl a ha tá ro zat vég re haj tá sa vé gett, il let ve adott eset ben a vég re haj tás ból

be fo lyó pénz összeg nek a ki bo csá tó ál lam ré szé re tör té nõ át uta lá sa vé gett to váb bi fel vi lá go sí tást le het kap ni
(név, be osz tás/rang, te le fon szám, te le fax szám és, amennyi ben ren del ke zés re áll, e-ma il cím): ................................

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

c) A ki bo csá tó ál lam ban a pénz bün te tést meg ál la pí tó ha tá ro zat vég re haj tá sá ért fe le lõs ha tó ság [amennyi ben el tér a
 b) pont ban sze rep lõ ha tó ság tól]:

 Hi va ta los neve: ...........................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................
 Címe: ...........................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................
 Tel.szám (or szág hí vó szám) (kör zet szám): ..................................................................................................................
 Fax szám (or szág hí vó szám) (kör zet szám): ..................................................................................................................
 E-ma il (ha ren del ke zés re áll): .....................................................................................................................................
 A vég re haj tá sá ért fe le lõs ha tó ság gal való kap cso lat tar tás so rán hasz nál ha tó nyel vek: ..............................................
 ......................................................................................................................................................................................
 Azon sze mély(ek) el ér he tõ sé gei, aki(k)tõl a ha tá ro zat vég re haj tá sa vé gett, il let ve adott eset ben a vég re haj tás ból

be fo lyó pénz összeg nek a ki bo csá tó ál lam ré szé re tör té nõ át uta lá sa vé gett to váb bi fel vi lá go sí tást le het kap ni (név,
be osz tás/rang, te le fon szám, te le fax szám és, amennyi ben ren del ke zés re áll, e-ma il cím): .........................................

 ......................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................
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d) Amennyi ben a pénz bün te tést meg ál la pí tó ha tá ro za tok to váb bí tá sa a ki bo csá tó ál lam ban va la mely köz pon ti
 ha tó ság ha tás kö ré be tar to zik:

 A köz pon ti ha tó ság neve: ............................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................
 Kap cso lat tar tó sze mély, szük ség sze rint (be osz tás/rang és név): ...............................................................................
 ......................................................................................................................................................................................
 Címe: ...........................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................
 Ügy irat szám: ...............................................................................................................................................................
 Tel.szám (or szág hí vó szám) (kör zet szám): ..................................................................................................................
 Fax szám (or szág hí vó szám) (kör zet szám): ..................................................................................................................
 E-ma il (ha ren del ke zés re áll): .....................................................................................................................................

e) Azon ha tó ság vagy ha tó sá gok, amely(ek)hez meg ke re sés sel le het for dul ni [amennyi ben a c) és/vagy d) pon to kat
 ki töl töt ték]:

  A b) pont ban fel tün te tett ha tó sá got
  a kö vet ke zõk kel kap cso lat ban le het meg ke res ni: ..................................................................................................

  A c) pont ban fel tün te tett ha tó sá got
  a kö vet ke zõk kel kap cso lat ban le het meg ke res ni: ..................................................................................................

  A d) pont ban fel tün te tett ha tó sá got
  a kö vet ke zõk kel kap cso lat ban le het meg ke res ni: ..................................................................................................

f) A pénz bün te tést meg ál la pí tó ha tá ro zat ál tal kö te le zett ter mé sze tes vagy jogi sze mély re vo nat ko zó in for má ció:

 1. Ter mé sze tes sze mély ese tén

 Név: .............................................................................................................................................................................
 Utó név (utó ne vek): .....................................................................................................................................................
 Le ány ko ri név (szük ség sze rint): ................................................................................................................................
 Fel vett ne vek (szük ség sze rint): ..................................................................................................................................
 Nem: ............................................................................................................................................................................
 Ál lam pol gár ság: ..........................................................................................................................................................
 Sze mé lyi azo no sí tó szám vagy tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó szám (amennyi ben ren del ke zés re áll):* .................
 ......................................................................................................................................................................................
 Szü le té si idõ: ...............................................................................................................................................................
 Szü le té si hely: .............................................................................................................................................................
 Utol só is mert lak cím: ..................................................................................................................................................
 A ter mé sze tes sze mély ál tal ér tett nyelv(ek) (amennyi ben ez az adat ren del ke zés re áll): ..........................................
 ......................................................................................................................................................................................

a) Amennyi ben a ha tá ro za tot azért to váb bít ják a vég re haj tó ál lam nak, mert an nak a sze mély nek, aki vel szem ben
a ha tá ro za tot hoz ták, ab ban az ál lam ban van a szo ká sos tar tóz ko dá si he lye, kér jük, adja meg a kö vet ke zõ ki egé -
szí tõ in for má ci ó kat: 

  A vég re haj tó ál lam ban ta lál ha tó szo ká sos tar tóz ko dá si hely: .................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................

* A ma gyar ha tó sá gok a sze mé lyi azo no sí tó szám, tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó szám kül föld re to váb bí tá sá ra 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 5.  §-ának (2) be kez dé se alap ján csak ak kor jo go sul tak, ha az adat ke ze lés a cél meg va ló su lá sá hoz el -
en ged he tet len.
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b) Amennyi ben a ha tá ro za tot azért to váb bít ják a vég re haj tó ál lam nak, mert az a sze mély, aki vel szem ben a ha tá ro -
za tot hoz ták, va gyon nal ren del ke zik a vég re haj tó ál lam ban, kér jük, adja meg a kö vet ke zõ ki egé szí tõ informá -
ciókat:

  A sze mély va gyo ná nak le írá sa: ...............................................................................................................................
  A sze mély va gyo ná nak fel lel he tõ sé ge: ...................................................................................................................

c) Amennyi ben a ha tá ro za tot azért to váb bít ják a vég re haj tó ál lam nak, mert az a sze mély, aki vel szem ben a ha tá ro -
za tot hoz ták, jö ve de lem mel ren del ke zik a vég re haj tó ál lam ban, kér jük, adja meg a kö vet ke zõ ki egé szí tõ in for -
má ci ó kat:

  A sze mély jö ve de lem for rá sá nak (-for rá sa i nak) le írá sa: ..........................................................................................
  A sze mély jö ve de lem for rá sá nak (-for rá sa i nak) fel lel he tõ sé ge: ..............................................................................

 2. Jogi sze mély ese tén

 Név: .............................................................................................................................................................................
 Jogi sze mély for má ja: .................................................................................................................................................
 Be jegy zé si szám (amennyi ben ren del ke zés re áll)1: ....................................................................................................
 Be jegy zett szék hely (amennyi ben ren del ke zés re áll)1: ...............................................................................................
 A jogi sze mély címe: ..................................................................................................................................................

a) Amennyi ben a ha tá ro za tot azért to váb bít ják a vég re haj tó ál lam nak, mert az a jogi sze mély, amellyel szem ben
a ha tá ro za tot hoz ták, va gyon nal ren del ke zik a vég re haj tó ál lam ban, kér jük, adja meg a kö vet ke zõ ki egé szí tõ
 információkat:

  A jogi sze mély va gyo ná nak le írá sa: ........................................................................................................................

  A jogi sze mély va gyo ná nak fel lel he tõ sé ge: ............................................................................................................

b) Amennyi ben a ha tá ro za tot azért to váb bít ják a vég re haj tó ál lam nak, mert az a jogi sze mély, amellyel szem ben
a ha tá ro za tot hoz ták, jö ve de lem mel ren del ke zik a vég re haj tó ál lam ban, kér jük, adja meg a kö vet ke zõ ki egé szí tõ 
in for má ci ó kat:

  A jogi sze mély jö ve de lem for rá sá nak (-for rá sa i nak) le írá sa: ...................................................................................
  A jogi sze mély jö ve de lem for rá sá nak (-for rá sa i nak) fel lel he tõ sé ge: .......................................................................

1 Amennyi ben a ha tá ro za tot azért to váb bít ják a vég re haj tó ál lam nak, mert annak a jogi sze mély nek a be jegy zett szék he lye, amellyel szem ben a ha tá ro za tot
hoz ták, eb ben az ál lam ban ta lál ha tó, a be jegy zé si szá mot és a be jegy zett szék he lyet fel kell tün tet ni.
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g) A pénz bün te tést ki sza bó ha tá ro zat:

1. A pénz bün te tést ki sza bó ha tá ro zat jel le ge (a meg fe le lõ négy ze tet je löl je be):

 (i) A ki bo csá tó ál lam bí ró sá gá nak a ki bo csá tó ál lam joga sze rin ti bûn cse lek mény tár gyá ban ho zott ha tá ro za ta.

 (ii) A ki bo csá tó ál lam bí ró ság tól el té rõ ha tó sá gá nak a ki bo csá tó ál lam joga sze rin ti bûn cse lek mény tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta. Meg erõ sí tést nyert, hogy az érin tett sze mély nek le he tõ sé ge nyílt arra, hogy va la mely, kü lö -
nö sen bün te tõ ügyek ben ha tás kör rel ren del ke zõ bí ró ság el bí rál ja az ügyét.

 (iii) A ki bo csá tó ál lam bí ró ság tól el té rõ ha tó sá gá nak olyan cse lek mény te kin te té ben ho zott ha tá ro za ta, amely
a ki bo csá tó ál lam nem ze ti joga sze rint sza bály sér tés ként bün te ten dõ. Meg erõ sí tést nyert, hogy az érin tett sze -
mély nek le he tõ sé ge nyílt arra, hogy va la mely, kü lö nö sen bün te tõ ügyek ben ha tás kör rel ren del ke zõ bí ró ság
 elbírálja az ügyét.

 (iv) Va la mely, kü lö nö sen bün te tõ ügyek ben ha tás kör rel ren del ke zõ bí ró ság nak a (iii) pont ban em lí tett határo-
 zatra vo nat ko zó an ho zott ha tá ro za ta.

  A ha tá ro zat kel te: ....................................................................................................................................................
  A ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek idõ pont ja: .....................................................................................................
  A ha tá ro zat hi vat ko zá si szá ma (ha ren del ke zés re áll): ...........................................................................................

 A pénz bün te tés a kö vet ke zõ fi ze té si kö te le zett ség gel jár (kér jük, je löl je meg a meg fe le lõ négy ze tet(eket) és
 jelezze az össze get a pénz nem meg je lö lé sé vel):

  (i) Bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt tör té nõ el íté lés alap ján ha tá ro zat ban ki sza bott pénz összeg.
   Összeg: ................................................................................................................................................................

  (ii) Ugyan azon ha tá ro zat ál tal a sér tett ja vá ra meg ál la pí tott kár té rí tés, amennyi ben a sér tett az el já rás ban
 nem le het ma gán fél, és a bí ró ság bün te tõ ügyi ha tás kö ré ben jár el.

   Összeg: ................................................................................................................................................................

  (iii) A ha tá ro zat hoz ve ze tõ bí ró sá gi vagy köz igaz ga tá si el já rás költ sé ge i re vo nat ko zó pénz összeg.
   Összeg: ................................................................................................................................................................

  (iv) Ugyan azon ha tá ro zat ál tal meg ál la pí tott, va la mely ál la mi alap nak vagy sér tet te ket se gí tõ szer ve zet nek
  fizetendõ pénz összeg.

   Összeg: ................................................................................................................................................................

  A pénz bün te tés tel jes össze ge a pénz nem meg je lö lé sé vel: .....................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................

2. A bûn cse lek mény(ek) el kö ve té sé vel kap cso la tos té nyek össze fog la lá sa és kö rül mé nyek le írá sa, az el kö ve tés ide jét 
és he lyét is be le ért ve: ..................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................
 A bûn cse lek mény(ek) jel le ge és jogi mi nõ sí té se, va la mint a ha tá ro zat alap já ul szol gá ló tör vényi ren del ke zé sek/

tör vénykönyv: .............................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................
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3. Amennyi ben a fen ti 2. pont ban meg ha tá ro zott bûn cse lek mény(ek) az aláb bi ak kö zül egy vagy több bûn cse lek -
mény nek fe le l(nek) meg, kér jük, je lez ze ezt a meg fe le lõ négy zet(ek) meg je lö lé sé vel:

  bûn szer ve zet ben rész vé tel;
  ter ro riz mus;
  em ber ke res ke de lem;
  gyer me kek sze xu á lis ki zsák má nyo lá sa és gyer mek por nog rá fia;

  ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok til tott ke res ke del me;
  lõ fegy ve rek, lõ sze rek és rob ba nó anya gok til tott ke res ke del me;
  vesz te ge tés;
  csa lás, ide ért ve az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér de ke i nek vé del mé rõl  szóló, 1995. jú li us 26-i egyez mény
   ér tel mé ben az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér de ke it sér tõ csa lást is;
  bûn cse lek mény bõl szár ma zó jö ve de lem tisz tá ra mo sá sa;

  pénz ha mi sí tás, be le ért ve az euro ha mi sí tá sát is;
  szá mí tó gé pes bûn cse lek mé nyek;
  kör nye zet tel kap cso la tos bûn cse lek mé nyek, be le ért ve a ve szé lyez te tett ál lat fa jok, va la mint a ve szé lyez te tett
   nö vény fa jok és -faj ták til tott ke res ke del mét is;
  jog el le nes be uta zás és tar tóz ko dás elõ se gí té se;
  szán dé kos em ber ölés, sú lyos tes ti sér tés;

  em ber i szer vek és szö ve tek til tott ke res ke del me;
  em ber rab lás, sze mé lyi sza bad ság meg sér té se és túsz ej tés;
  rassziz mus és ide gen gyû lö let;
  szer ve zett vagy fegy ve res rab lás;
  kul tu rá lis ja vak – köz tük ré gi sé gek és mû tár gyak – til tott ke res ke del me;

  csa lás sal kap cso la tos bûn cse lek mé nyek;
  zsa ro lás;
  ter mék ha mi sí tás és jog bi tor lás;
  köz ok irat-ha mi sí tás és ha mi sí tott köz ok irat tal való ke res ke dés;
  fi ze té si esz kö zök ha mi sí tá sa;

  hor mon tar tal mú anya gok és más nö ve ke dés ser ken tõk til tott ke res ke del me;
  nuk le á ris és ra dio ak tív anya gok til tott ke res ke del me;
  lo pott jár mû vek ke res ke del me;
  erõ sza kos kö zö sü lés;
  gyúj to ga tás;

  a Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság jog ha tó sá ga alá tar to zó bûn cse lek mé nyek;
  légi vagy vízi jár mû ha ta lom ba ke rí té se;
  sza bo tázs;
  a köz úti köz le ke dés sza bá lya it sér tõ ma ga tar tás, be le ért ve a ve ze té si és pi he nõ idõ re, va la mint a ve szé lyes
   anya gok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sze gé sét is;

  csem pé szet;
  szel lem i tu laj don jo gok meg sér té se;
  sze mély el le ni erõ szak kal fe nye ge tés és sze mély el le ni erõ sza kos cse lek mé nyek, be le ért ve a sport ese mé nye ken
   el kö ve tett erõ sza kos cse lek mé nye ket;
  bûn cse lek ménnyel oko zott kár;
  lo pás;

  az EK-Szer zõ dés alap ján vagy az EU-Szer zõ dés VI. címe alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok ból ere dõ kö te le zett-
   sé gek vég re haj tá sa cél já ból a ki bo csá tó ál lam ál tal meg ál la pí tott bûn cse lek mé nyek.
   Amennyi ben ezt a négy ze tet meg je löl te, kér jük, tün tes se fel az EK-Szer zõ dés vagy az EU-Szer zõ dés alap ján

  el fo ga dott azon jogi ak tus pon tos ren del ke zé se it, amellyel a bûn cse lek mény kap cso la tos: .................................
   .................................................................................................................................................................................
   .................................................................................................................................................................................
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4. Amennyi ben a fen ti 2. pont ban meg ha tá ro zott bûn cse lek mény(ek) nem sze re pel nek a 3. pont ban, kér jük, ad jon
pon tos le írást az érin tett bûn cse lek mény rõl(-ek rõl): ...................................................................................................

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

h) A pénz bün te tést ki sza bó ha tá ro zat jogi stá tu sza:

1. Erõ sít se meg (a meg fe le lõ négy ze tek meg je lö lé sé vel) az aláb bi a kat:

 a) a ha tá ro zat jog erõs ha tá ro zat

 b) a ta nú sít ványt ki ál lí tó ha tó ság tu do má sa sze rint ugyan azon cse lek mény  miatt ugyan azon sze méllyel szem-
  ben a vég re haj tó ál lam ban nem hoz tak ha tá ro za tot, és a ki bo csá tó vagy a vég re haj tó ál lam tól el té rõ, bár-
  mely ál lam ál tal ki bo csá tott ilyen ha tá ro zat nem ke rült vég re haj tás ra.

2. Kér jük, je lez ze, hogy az ügy írás be li el já rás tár gyát ké pez te-e:

 a) Nem, nem ké pez te írás be li el já rás tár gyát.
 b) Igen. Meg erõ sí tést nyert, hogy az érin tett sze mély, a ki bo csá tó ál lam jo gá nak meg fele lõen, sze mé lye sen
  vagy a nem ze ti jog sze rint meg ha tal ma zott kép vi se lõ je út ján tá jé koz ta tást ka pott az ügy ben a jog or vos lat-
  hoz való jo gá ról és az ilyen jog or vos la ti le he tõ ség ha tár ide jé rõl.

3. Kér jük, je lez ze, hogy az érin tett sze mély sze mé lye sen járt-e el az el já rás so rán:

 a) Sze mé lye sen járt el.
 b) Nem járt el sze mé lye sen. Meg erõ sí tést nyert: 

    hogy a sze mélyt, a ki bo csá tó ál lam jo gá val össz hang ban, sze mé lye sen vagy a nem ze ti jog sze rint meg ha-
    tal ma zott kép vi se lõ je út ján ér te sí tet ték az el já rás ról,
    vagy

    hogy a sze mély je lez te, hogy nem vi tat ja az ügyet.

4. A pénz bün te tés rész le ges meg fi ze té se

 Amennyi ben a pénz bün te tés egy ré szét a ki bo csá tó ál lam ban – il let ve a ta nú sít ványt ki bo csá tó ha tó ság tu do má sa
sze rint bár mely má sik ál lam ban – már meg fi zet ték, kér jük a meg fi ze tett össze get fel tün tet ni: .................................

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

i) Al ter na tív szank ci ók, be le ért ve a sza bad ság el vo nás sal járó szank ci ó kat

1. Kér jük, je lez ze, hogy a ki bo csá tó ál lam en ge dé lye zi-e a vég re haj tó ál lam szá má ra al ter na tív szank ci ók al kal-
 ma zá sát ab ban az eset ben, ha a bün te tést ki sza bó ha tá ro zat tel jes vagy rész le ges vég re haj tá sá ra nin csen le he tõ ség:

  Igen
  Nem

2. Amennyi ben igen, kér jük, je löl je meg, hogy me lyik szank ció al kal maz ha tó (a szank ció jel le ge és a bün te tés
 fel sõ té te le):

  Sza bad ság el vo nás. Ma xi má lis idõ tar ta ma: ............................................................................................................
  Köz ér de kû mun ka (vagy an nak meg fe le lõ bün te tés). Ma xi má lis idõ tar ta ma: ......................................................
  Egyéb szank ci ók. Meg ne ve zés: .............................................................................................................................

j) Az ügy egyéb lé nye ges kö rül mé nyei (fa kul ta tív in for má ció): ....................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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k) A pénz bün te tést meg ál la pí tó ha tá ro zat szö ve ge a ta nú sít vány mel lék le tét ké pe zi.

 A ta nú sít ványt ki bo csá tó ha tó ság nak és/vagy kép vi se lõ jé nek a ta nú sít vány va ló ság nak meg fe le lõ tar tal mát iga zo ló 
alá írá sa: .......................................................................................................................................................................

 Neve: ...........................................................................................................................................................................
 Be töl tött tiszt sé ge (be osz tás/rang): .............................................................................................................................
 Dá tum: ........................................................................................................................................................................

Hi va ta los pe csét (amennyi ben ren del ke zés re áll)

2007. évi XIV.
tör vény

a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti
munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,

illetve a családtag ápolását köve tõen
munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl,

továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról  szóló
 2004. évi CXXIII. tör vény módosításáról*

1.  § (1) A pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun -
ka nél kü li ek, valamint a gyer mek gon do zá sát, illetve a csa -
lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog lal koz ta tá sá -
nak elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás -
ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény (a továb biak ban:
Pftv.) 1.  §-a (2) be kez dé se 1. pont já nak b) al pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, ezzel egy ide jû leg az 1. pont a 
kö vet ke zõ c) al pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban
1. mun ka erõ pi ac tól tar tó san tá vol lé võ sze mély:]
„b) az a sze mély, aki a gyer mek gon do zá si se gély

(a továb biak ban: gyes), a gyer mek gon do zá si díj (a továb -
biak ban: gyed), a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás (a továb -
biak ban: gyet), valamint az ápo lá si díj fo lyó sí tá sá nak meg -
szû né sét kö ve tõ egy éven (365 na pon) be lül kí ván fog lal -
koz ta tás ra irá nyuló jog vi szonyt lé te sí te ni, vagy aki a gyer -
mek egy éves ko rá nak be töl té sét köve tõen, e gyer mek után
igény be vett gyes fo lyó sí tá sa mel lett kí ván mun kát vál lal -
ni, fel té ve, hogy fog lal koz ta tás ra irá nyuló jog vi szony ban
nem áll,

c) a tar tó san ál lás ke re sõ;”

(2) A Pftv. 1.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
9–10. pon tok kal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„9. tar tó san ál lás ke re sõ: az a sze mély, akit az ál lam i

fog lal koz ta tá si szerv a START PLUSZ, illetve a START
EXTRA kár tya – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó -
don tör té nõ – igény lé sé nek idõ pont ját meg elõ zõ 16 hó na -
pon be lül leg alább 12 hó na pig – az Flt. 58.  §-a (5) be kez -

dé sé nek k) pont já ban meg ha tá ro zott pá lya kez dõ ál lás ke re -
sõ ese té ben 8 hó na pon be lül leg alább 6 hó na pig – ál lás ke -
re sõ ként nyil ván tar tott;

10. öreg sé gi nyug díj ra jo go sult sze mély: az Flt. 58.  §-a
(5) be kez dé sé nek i) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély.”

2.  § (1) A Pftv. 2.  §-át meg elõ zõ cím he lyé be az „A pá -
lya kez dõ fi a ta lok, valamint a gyer mek gon do zá sát, illetve
csa lád tag ápo lá sát köve tõen, to váb bá a gyer mek gon do zá -
sa mel lett mun kát ke re sõk és a tar tó san ál lás ke re sõk fog -
lal koz ta tá sá nak ked vez mé nye” cím lép.

(2) A Pftv. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
(a továb biak ban: Art.) sze rin ti START-kár tya ki vál tá sá ra
az jo go sult, aki

a) a hu szon ötö dik élet évét, fel sõ fo kú vég zett ség ese tén 
a har min ca dik élet évét még nem töl töt te be, és

b) ta nul má nya it be fe jez te vagy meg sza kí tot ta, és

c) a ta nul má nya i nak be fe je zé sét köve tõen elsõ íz ben
lé te sít fog lal koz ta tás ra irá nyuló jog vi szonyt vagy ösz tön -
dí jas fog lal koz ta tá si jog vi szonyt, és e jog vi szony lé te sí té -
sét meg elõ zõ en meg bí zá si szer zõ dés, vál lal ko zá si szer zõ -
dés alap ján vagy egyé ni vál lal ko zó ként sem vég zett mun -
kát.”

3.  § A Pftv. 4.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a „Gyer -
mek gon do zá si se gély, gyer mek gon do zá si díj, gyer mek ne -
ve lé si tá mo ga tás, valamint ápo lá si díj fo lyó sí tá sá nak meg -
szû né sét kö ve tõ fog lal koz ta tás, a gyer mek gon do zá si se -
gély fo lyó sí tá sa mel let ti fog lal koz ta tás, valamint a tar tó -
san ál lás ke re sõk fog lal koz ta tá sá nak ked vez mé nye” cím,
to váb bá a Pftv. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.  § (1) Az 1.  § (2) be kez dé se 1. pont já nak b)–c) al -
pont já ban meg ha tá ro zott sze mély – a 6.  §-ban meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – az Art. sze rin ti START PLUSZ kár tya ki -
vál tá sá ra jo go sult.

(2) A mun ka adót az 1.  § (2) be kez dé se 1. pont já nak
b)–c) al pont ja i ban meg ha tá ro zott sze mély fog lal koz ta tá -
sá nak idõ tar ta má ra a START PLUSZ kár tya ér vé nyes sé gi
ide jén be lül il le ti meg az 5.  §-ban meg ha tá ro zott ked vez -* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 12-i ülés nap ján fo gad ta el.



mény ab ban az eset ben is, ha a fog lal koz ta tás idõ tar ta ma
azt meg ha lad ja.

(3) A START PLUSZ kár tya a gyer mek gon do zá si se -
gély, a gyer mek gon do zá si díj, a gyer mek ne ve lé si tá mo ga -
tás, valamint az ápo lá si díj fo lyó sí tá sá nak meg szû né sét kö -
ve tõ fog lal koz ta tás hoz – e tör vény ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek fenn ál lá sa ese tén – annyi szor vált ha tó ki, ahány -
szor kü lön bö zõ sze mé lyek re te kin tet tel az el lá tás meg ál la -
pí tá sá ra sor ke rült.

(4) A gyer mek gon do zá si se gély mel let ti fog lal koz ta tás -
hoz igény be vett START PLUSZ kár tya ér vé nyes sé gi ide -
jé nek le jár tát köve tõen a gyer mek gon do zá si se gély fo lyó -
sí tá sá nak meg szû né sét kö ve tõ fog lal koz ta tás hoz újabb
START PLUSZ kár tya nem vált ha tó ki.

(5) Ha a START PLUSZ kár tya ér vé nyes sé gi ide je alatt
újabb gyer mek szü le tik, a kö vet ke zõ kár tya ki vál tá sá ra a
leg fi a ta labb gyer mek re te kin tet tel ke rül het sor.

(6) Az 1.  § (2) be kez dé se 1. pont já nak c) al pont já ban
meg ha tá ro zott sze mély az öreg sé gi nyug díj jo go sult ság
meg szer zé sé ig jo go sult START PLUSZ kár tya ki vál tá sá -
ra. Eb ben az eset ben a START PLUSZ kár tya – tör vény -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén – több al ka -
lom mal is ki vált ha tó.

(7) A START PLUSZ kár tyá val ren del ke zõ sze mélyt
fog lal koz ta tó és e tör vény sze rint ked vez ményt ér vé nye sí -
tõ mun kál ta tó a ked vez ménnyel érin tett fog lal koz ta tás
idõ tar ta ma alatt kö te les a START PLUSZ kár tyát meg õriz -
ni és a fog lal koz ta tás ra irá nyuló jog vi szony meg szû né se -
kor a kár tya tu laj do no sa ré szé re át ad ni.”

4.  § A Pftv. 4/A.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés szá mo -
zá sa (5) be kez dés re vál to zik:

„(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ked vez mény a
mun ka adót ab ban az eset ben il le ti meg, ha a pá lya kez dõ a
mun ká ba lé pést meg elõ zõ na pon ren del ke zik START-kár -
tyá val vagy azt he lyet te sí tõ iga zo lás sal.”

5.  § A Pftv. 5.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a „Gyer -
mek gon do zá si se gély, gyer mek gon do zá si díj, gyer mek ne -
ve lé si tá mo ga tás, valamint ápo lá si díj fo lyó sí tá sá nak meg -
szû né sét kö ve tõ fog lal koz ta tás, a gyer mek gon do zá si se -
gély fo lyó sí tá sa mel let ti fog lal koz ta tás, valamint a tar tó -
san ál lás ke re sõk fog lal koz ta tá sa ked vez mé nyé nek sza bá -
lyai” al cím, to váb bá a Pftv. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„5.  § (1) Az ér vé nyes START PLUSZ kár tyá val ren del -
ke zõ sze mély fog lal koz ta tá sa után a mun ka adót – a
6.  §-ban meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a já ru lék ked vez mény a 
kö vet ke zõk sze rint il le ti meg:

a) men tes a té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás alól,
b) az Flt. 40.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott

mun ka adói já ru lék és a Tbj. 19.  §-ának (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott hu szon ki lenc szá za lé kos tár sa da lom biz to -
sí tá si já ru lék együt tes össze ge he lyett a fog lal koz ta tás elsõ 
évé ben a brut tó mun ka bér ti zen öt szá za lé ká nak, má so dik

évé ben hu szon öt szá za lé ká nak meg fe le lõ fi ze té si kö te le -
zett ség ter he li.

(2) A mun ka adó az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá -
ro zott ked vez ményt leg fel jebb a kö te le zõ leg ki sebb mun -
ka bér két sze re sé nek meg fe le lõ já ru lék alap ere jé ig ér vé -
nye sít he ti. Ha a mun ka vál laló mun ka bé re a kö te le zõ leg ki -
sebb mun ka bér két sze re sét meg ha lad ja, az azt meg ha la dó
összeg te kin te té ben az ál ta lá nos já ru lék fi ze té si sza bá lyo -
kat kell al kal maz ni.

(3) A mun ka adó az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ked -
vez mény re ab ban az eset ben jo go sult, ha a fog lal koz ta tás
idõ tar ta ma a har minc na pot meg ha lad ja és a mun ka idõ leg -
alább a napi négy órát el éri.

(4) Ha a START PLUSZ kár tya ér vé nyes sé gé nek idõ -
tar ta ma két év nél rö vi debb, az ér vé nyes sé gi idõ tar tam elsõ 
ti zen két hó nap já ra az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá -
ro zott ked ve zõbb já ru lék fi ze té si le he tõ sé get kell al kal -
maz ni.

(5) A START PLUSZ kár tyá val ren del ke zõ sze mélyt
fog lal koz ta tó ra a 4/A.  § (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg -
fele lõen al kal maz ni kell.

(6) A mun ka adó ál tal az (1) be kez dés b) pont ja alap ján
be fi ze tett össze get az ál lam i adó ha tó ság a ked vez mény
figye lembevétele nél kül szá mí tott mun ka adói já ru lék és a
tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tény le ges össze gé nek egy -
más hoz vi szo nyí tott ará nya alap ján szá mol ja el a Mun ka -
erõ pi a ci Alap, a Nyug díj biz to sí tá si Alap, illetve az Egész -
ség biz to sí tá si Alap ja vá ra.

(7) Az (1) be kez dés ben em lí tett já ru lék ked vez mény
figye lembevétele nél kül a mun ka adót ter he lõ egész ség -
ügyi hoz zá já ru lás, mun ka adói já ru lék, illetve tár sa da lom -
biz to sí tá si já ru lék együt tes össze ge és a já ru lék ked vez -
mény figye lembe véte lével meg fi ze tett összeg kö zöt ti kü -
lön bö ze tet meg kell té rí te ni az Egész ség biz to sí tá si Alap és
a Nyug díj biz to sí tá si Alap szá má ra. A kü lön bö zet fe de ze tét 
a Mun ka erõ pi a ci Alap költ ség ve té se, valamint az Euró pai
Szo ciá lis Alap for rá sai biz to sít ják.”

6.  § A Pftv. 6.  §-át meg elõ zõ en az „A ked vez mény ér vé -
nye sí té se” al cím he lyé be a kö vet ke zõ fe je ze ti meg je lö lés
és cím, a Pftv. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„II. Fejezet

A munkaerõpiacon halmozottan hátrányos helyzetben
lévõ álláskeresõk foglalkoztatásának kedvezménye

6.  § (1) Az 1.  § (2) be kez dé se 1. pont já nak c) al pont já -
ban meg ha tá ro zott sze mély az Art. sze rin ti START
EXTRA kár tya ki vál tá sá ra jo go sult, ha

a) az öt ve ne dik élet évét be töl töt te, vagy
b) élet kor ra való te kin tet nél kül leg fel jebb alap fo kú is -

ko lai vég zett ség gel ren del ke zik.
(2) A mun ka adót az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze -

mély fog lal koz ta tá sá nak idõ tar ta má ra a START EXTRA
kár tya ér vé nyes sé gi ide jén be lül il le ti meg a 7.  §-ban meg -
ha tá ro zott ked vez mény ab ban az eset ben is, ha a fog lal -
koz ta tás idõ tar ta ma azt meg ha lad ja.
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(3) Ha a START-kár tya, valamint a START PLUSZ
kár tya tu laj do no sa a kár tya ér vé nyes sé gi ide jén be lül
START EXTRA kár tyá ra vá lik jo go sult tá, ké rel mé re az
ér vé nyes sé gi idõ tar tam ból hát ra lé võ idõ re START
EXTRA kár tyát kell ré szé re biz to sí ta ni.

(4) A START EXTRA kár tya ki vál tá sá ra a 4.  § (6) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni kell.

(5) A START EXTRA kár tyá val ren del ke zõ sze mélyt
fog lal koz ta tó mun kál ta tó ra a 4.  § (7) be kez dé sé ben,
valamint a 4/A.  § (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg fele -
lõen al kal maz ni kell.”

7.  § A Pftv. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) Az ér vé nyes START EXTRA kár tyá val ren del -

ke zõ sze mély fog lal koz ta tá sa ese tén a mun ka adót a kö vet -
ke zõk sze rint il le ti meg já ru lék ked vez mény:

a) A mun ka adót a té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás
meg fi ze té se aló li men tes ség il le ti meg.

b) Az a) pont ban fog lal ta kon túl me nõ en a fog lal koz ta -
tás elsõ évé ben a mun ka adó men te sül az Flt. 40.  §-a (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott mun ka adói já ru lék, valamint a
Tbj. 19.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott hu szon ki -
lenc szá za lé kos tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék meg fi ze té se
alól. A mun ka adót a START EXTRA kár tya tu laj do no sa
fog lal koz ta tá sá nak má so dik évé ben az Flt. 40.  §-a (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott mun ka adói já ru lék, valamint a
Tbj. 19.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott hu szon ki -
lenc szá za lé kos tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék együt tes
össze ge he lyett a brut tó mun ka bér ti zen öt szá za lé ká nak
meg fe le lõ já ru lék fi ze té si kö te le zett ség ter he li.

(2) A START EXTRA kár tyá val ren del ke zõ sze mély
fog lal koz ta tá sá hoz kap cso ló dó já ru lék ked vez mény ér vé -
nye sí té sé re, a já ru lék kü lön bö zet meg té rí té sé re, valamint a
mun kál ta tó ál tal be fi ze tett já ru lé kok el szá mo lá sá ra az 5.  §
(2)–(7) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni
kell.”

8.  § A Pftv. 17.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a pénz ügy mi nisz ter, hogy]
„b) a START-kár tya, a START PLUSZ kár tya, valamint 

a START EXTRA kár tya fel hasz ná lá sá nak és az ah hoz
kap cso ló dó já ru lék ked vez mény ér vé nye sí té sé nek rész le -
tes sza bá lya it
a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben ren de let ben meg ál la pít sa.”

9.  § (1) Ez a tör vény 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.
Ezzel egy ide jû leg a Pftv. 4/A.  §-ának (4) be kez dé sé bõl a
„2007. évi” szö veg rész, a Pftv. 5.  §-át meg elõ zõ en az „A
ked vez mény alap ja, mér té ke” al cím, a 7.  §-át köve tõen a
„II. Fe je zet Az öt ven év fe let ti ál lás ke re sõk fog lal koz ta tá -
sá nak tá mo ga tá sa” cím ha tá lyát vesz ti, valamint a Pftv.
1.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „(2) be kez dé sé nek” 

szö veg rész he lyé be a „(2) be kez dés” szö veg rész, a Pftv.
4/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „Tbj.” ki fe je zés
he lyé be a „tár sa da lom biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma gán -
nyug díj ra jo go sul tak ról, valamint e szol gál ta tá sok fe de ze -
té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény (a továb biak ban:
Tbj.)” szö veg rész lép.

(2) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor gyer mek gon do zá si
se gély, gyer mek gon do zá si díj, gyer mek ne ve lé si tá mo ga -
tás, valamint ápo lá si díj fo lyó sí tá sá nak meg szû né sét kö ve -
tõ fog lal koz ta tás ra te kin tet tel igény be vett ked vez mény le -
jár tát köve tõen a fog lal koz ta tott START PLUSZ kár tyá ra
a ko ráb bi ked vez ménnyel tör té nõ fog lal koz ta tá sá nak meg -
kez dé sé tõl szá mí tott két év bõl hát ra lé võ idõ re jo go sult.

(3) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ, a
gyer mek gon do zá si se gély, gyer mek gon do zá si díj, gyer -
mek ne ve lé si tá mo ga tás, valamint ápo lá si díj fo lyó sí tá sá -
nak meg szû né sét kö ve tõ, a Pftv.-ben meg ha tá ro zott ked -
vez mé nyes fog lal koz ta tás ra a ki lenc hó na pos fog lal koz ta -
tás meg va ló su lá sá ig a fog lal koz ta tás meg kez dé sé nek idõ -
pont já ban ha tá lyos sza bá lyo kat kell al kal maz ni az zal,
hogy a há rom hó na pos to vább fog lal koz ta tá si kö te le zett ség 
idõ tar ta má ra az e tör vény sze rin ti ked vez mény ér vé nye sít -
he tõ.

(4) Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
20/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„20/A.  § (1) A kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek kel ren del ke zõ ma gán sze mé lyek fog lal koz ta tá sa ese té -
re a fog lal koz ta tót meg il le tõ já ru lék ked vez mény igény be -
vé te lé hez szük sé ges, jo go sult sá got iga zo ló kár tyát az ál -
lam i adó ha tó ság a ma gán sze mély ké rel mé re a 20.  §-ban
meg ha tá ro zott el já rás alap ján ál lít ja ki.

(2) Az adó iga zol ványt ki egé szí tõ kár tya a kö vet ke zõ
ada to kat tar tal maz za:

a) a kár tya tu laj do no sá nak neve, szü le té si ide je, szü le -
té si he lye, any ja neve;

b) a kár tya tu laj do nos adó azo no sí tó jele;

c) a ki ál lí tás kel te;

d) az ér vé nyes ség idõ tar ta ma,

da) amely START-kár tya ese tén két év, de leg fel jebb a
ki ál lí tás kel té tõl az igény lõ hu szon ötö dik élet évé nek, fel -
sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ igény lõ ese tén a har min -
ca dik élet évé nek be töl té sé ig ter je dõ idõ szak,

db) amely START PLUSZ kár tya ese tén két év, de leg -
fel jebb a ki ál lí tás kel té tõl az igény lõ gyer mek gon do zá si
se gély re való jo go sult sá gá nak meg szû né sé ig ter je dõ idõ -
szak,

dc) amely START EXTRA kár tya ese tén két év, de leg -
fel jebb a ki ál lí tás kel té tõl az igény lõ öreg sé gi nyug díj jo -
go sult sá gá nak el éré sé ig ter je dõ idõ szak.”

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

A Kormány
53/2007. (III. 28.) Korm.

rendelete

az egyes foglalkoztatási és szociális tárgyú
kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány az Alkot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben és az Alkot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el jár va, valamint a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl
és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör -
vény 47.  §-ában, a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá -
tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 132.  §-a (1) be kez dé -
sé nek f)–g), j), m) és o) pont já ban, a gyer me kek vé del mé -
rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör -
vény 162.  §-a (1) be kez dé sé nek d), i) és p) pont já ban,
 továbbá a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény 51.  §-ának a) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

I.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról  szóló
291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1.  §

Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról  szóló 291/2006. 
(XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Áfszr.) 4.  §-a
(1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép, és a be kez dés a kö vet ke zõ új p) pont tal egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi p) pont je lö lé se q) pont ra vál to zik:

[A Hi va tal fog lal koz ta tás po li ti kai fel adat kör ében]
„g) el lát ja az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat mun ka -

tár sa i nak hu mán erõ for rás-fej lesz té sé hez és bel sõ szak mai
kép zé sé hez kap cso ló dó fel ada to kat,”

„p) szer ve zi, bo nyo lít ja, ille tõ leg ko or di nál ja az
 Európai Unió pénz ügyi alap ja i ból, ille tõ leg más kül föl di
ala pok ból tá mo ga tott egyes fog lal koz ta tá si, kép zé si és
infor matikai prog ra mok meg valósítását,”

2.  §

(1) Az Áfszr. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[A Hi va tal szo ciá lis, gyer mek jó lé ti, valamint gyer mek -
vé del mi fel adat kör ében el lát ja:]

„d) a szo ciá lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol -
gál ta tók, in téz mé nyek ága za ti azo no sí tó já val és or szá gos
nyil ván tar tá sá val”

[össze füg gõ, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada -
to kat.]

(2) Az Áfszr. 5.  §-a a kö vet ke zõ új (2)–(4) 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 (5)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(2) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, a Hi va tal
a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult szerv és a fel ügye le ti
szerv

a) a szo ciá lis és gyám hi va ta lok ha tó sá gi ügye i ben,
b) a Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti szer ve i nek – a szo -

ciá lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tók, in -
téz mé nyek egy há zi és nem ál lam i fenn tar tó i nak nor ma tív
ál lam i hoz zá já ru lá sá val, illetve egy há zi fenn tar tó i nak ki -
egé szí tõ tá mo ga tá sá val, valamint az egy há zi és nem ál lam i 
fenn tar tók szo ciá lis fog lal koz ta tá si tá mo ga tá sá val kap cso -
la tos – ha tó sá gi ügye i ben.

(3) A szo ciá lis és gyám hi va ta lok szak mai irá nyí tá sá val
kap cso la tos, a köz igaz ga tá si hi va ta lok ról  szóló 297/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott ha tás kö rö ket
– a ha tó sá gi ha tás kö rök ki vé te lé vel, ha jog sza bály más -
ként nem ren del ke zik – a mi nisz ter gya ko rol ja.

(4) A Hi va tal a szo ciá lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé -
del mi ha tó sá gi te vé keny sé gé nek ta pasz ta la ta i ról ne gyed -
éven te tá jé koz tat ja a mi nisz tert.”

3.  §

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

„(2) A mun ka ügyi köz pont
a) köz pon ti szer ve zet bõl, valamint
b) ki ren delt sé gek bõl

áll.”

4.  §

Az Áfszr. 8.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré sze 
és i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„A ki ren delt ség”
„i) az ál ta la el lá tott fel ada tok kal kap cso la tos ügy fél -

szol gá la ti te vé keny sé get vé gez,”

5.  §

Az Áfszr. 10–11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„10.  § (1) A szol gál ta tá si fel ada to kat a mun ka ügyi köz -
pont kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ki ren delt sé ge
„ki ren delt ség és szol gál ta tó köz pont ként” lát ja el. A ki ren -
delt ség és szol gál ta tó köz pont a szol gál ta tá si fel ada tok el -
lá tá sá nak ke re té ben

a) mû köd te ti a szol gál ta tá sok ki épí tett in téz mény rend -
sze rét, valamint el lát ja azo kat a mun ka erõ pi a ci szol gál ta -
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tá sok kal kap cso la tos fel ada to kat, ame lye ket nem a ki ren -
delt ség lát el,

b) re ha bi li tá ci ós mun ka cso por tot mû köd tet, részt vesz
a meg vál to zott mun ka ké pes ség gel, fo gya té kos ság gal,
illetve szo ciá lis rá szo rult ság gal össze füg gés ben kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott szak ér tõi bi zott ság ban,

c) köz re mû kö dik a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze -
mé lyek ré szé re fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok
nyúj tá sá ban.

(2) A ki ren delt ség és szol gál ta tó köz pont élén igaz ga tó áll.
11.  § A re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon to kat és szék he -

lyü ket e ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.”

6.  §

Az Áfszr. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

II.

A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl
és a szociális foglalkoztatási támogatásról  szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

7.  §

A szo ciá lis fog lal koz ta tás en ge dé lye zé sé rõl és a szo ciá -
lis fog lal koz ta tá si tá mo ga tás ról  szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. ren de let 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„7.  § A szo ciá lis és gyám hi va tal a szo ciá lis fog lal koz ta -
tá si en ge dély ki adá sá ról, mó do sí tá sá ról, illetve vissza -
vonásáról  szóló ha tá ro za tát meg kül di

a) az Igaz ga tó ság nak,
b) a Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal nak.”

III.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról

és országos nyilvántartásáról  szóló
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

8.  §

A szo ciá lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál -
ta tók, in téz mé nyek ága za ti azo no sí tó já ról és or szá gos
nyil ván tar tá sá ról  szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. ren de let 
(a továb biak ban: R.) 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv az ága za ti azo no sí -
tót a Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal tól (a továb biak -

ban: Hi va tal) a 2.  § (2) be kez dé se sze rin ti el já rás so rán, az
1. szá mú mel lék let sze rin ti ada tok to váb bí tá sá val kéri
meg.”

9.  §

Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az or szá gos nyil ván tar tás a fenn tar tó, illetve az en -

ge dé lyes ön kén tes adat szol gál ta tá sa alap ján to váb bi köz -
ér de kû, illetve köz ér dek bõl nyil vá nos ada to kat is tar tal -
maz hat.”

10.  §

Az R. 15.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fenn tar tó az (1) be kez dés sze rin ti ér te sí tés kéz hez vé -
te lét kö ve tõ nyolc mun ka na pon be lül kö te les]

„a) a hi ány zó vagy hi bás ada tok ki egé szí té sét, ki ja ví tá -
sát, illetve tör lé sét – a 12.  § (4) be kez dés sze rin ti fenn tar -
tók ki vé te lé vel elekt ro ni kus úton – kér ni a Hi va tal tól,
illetve je lez ni a Hi va tal nak, hogy az in téz mé nyi nyil ván -
tar tás az en ge dé lyes ha tá lyos ada ta it tar tal maz za,”

11.  §

Az R. 5. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 1.8–1.9. pont tal
egé szül ki:

„1.8. Kö zös sé gi el lá tá sok:
1.8.1. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tást igény be

 vevõk szá ma,
1.8.2. a je len té si idõ szak ban az igény be ve võk kö zül az

új és a régi igény be ve võk szá ma.
1.9. Ut cai szo ciá lis mun ka:
1.9.1. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tást igény be

 vevõk szá ma,
1.9.2. a je len té si idõ szak ban az igény be ve võk kö zül az

új és a régi igény be ve võk szá ma.”

IV.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások 2007. évi irányított területi kiegyenlítési
rendszerérõl  szóló 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet

módosítása

12.  §

A szo ciá lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál -
ta tá sok 2007. évi irá nyí tott te rü le ti ki egyen lí té si rend sze -
ré rõl  szóló 239/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let 1.  §-ának
(6) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:
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[Nem kell be fo ga dást kér ni]
„f) la kó ott ho ni el lá tás ese tén.”

V.

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetérõl és ille té kességérõl  szóló

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

13.  §

A gyer mek vé del mi és gyám ügyi fel adat- és ha tás kö rök
el lá tá sá ról, valamint a gyám ha tó ság szer ve ze té rõl és ille té -
kességérõl  szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Gyszr.) 1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Kor mány vá ro si gyám hi va tal ként a mel lék let ben
ki je lölt te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te ri hi va ta lá -
nak ön ál ló fel adat- és ha tás kör rel ren del ke zõ gyer mek vé -
del mi és gyám ügyi ügy in té zõ jét je lö li ki.”

14.  §

(1) A Gyszr. 2.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek és a vá ro si
gyám hi va tal nak a gyer mek vé del mi és gyám ügyi ha tó sá gi
ügye i ben a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult szerv és a fel -
ügye le ti szerv a szo ciá lis és gyám hi va tal.”

(2) A Gyszr. 2.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A szo ciá lis és gyám hi va tal nak
a) a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te -

vé keny ség en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos ha tó sá gi ügye i -
ben a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult szerv a Fog lal koz ta -
tá si és Szo ciá lis Hi va tal,

b) az a) pont sze rin ti ha tó sá gi ügye i ben a fel ügye le ti
szerv a gyer me kek és az if jú ság vé del mé ért fe le lõs mi nisz -
ter (a továb biak ban: mi nisz ter),

c) az a) pont ban nem em lí tett gyer mek vé del mi és
gyám ügyi ha tó sá gi ügye i ben a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo -
go sult szerv és a fel ügye le ti szerv a mi nisz ter.”

15.  §

A Gyszr. mel lék le te a kö vet ke zõ 13.32. pont tal egé -
szül ki:

„13.32. Vi seg rád Gyám hi va tal
Du na bog dány
Kis oro szi
Vi seg rád”

VI.

A családok támogatásáról  szóló
1998. évi LXXXIV. tör vény végrehajtásáról  szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

16.  §

A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV.
tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Cstvhr.) 22.  §-ának (3) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ra  való jo go sult sá got
nem érin ti, ha

a) a gyer me ket – ide nem ért ve az is ko lá ban ta nu ló
gyer me ket – nap köz be ni el lá tást biz to sí tó in téz mény ben
he lye zik el, fel té ve, hogy az in téz mé nyi el he lye zés a napi
5 órás idõ tar ta mot – a kö te le zõ vagy aján lott fej lesz tõ fog -
lal ko zá son  való rész vé tel ese tét ki vé ve – nem ha lad ja meg;

b) a köz ok ta tá si in téz mény ben ta nu ló gyer mek
ba) a nap köz be ni el lá tás ke re té ben nyúj tott ét ke zést

igény be ve szi, illetve
bb) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény

sze rin ti kö te le zõ, illetve nem kö te le zõ (vá laszt ha tó) fej -
lesz tés re, fel zár kóz ta tás ra, ha bi li tá ci ó ra, re ha bi li tá ci ó ra,
illetve te het ség gon do zás ra irá nyuló fog lal ko zá son – be le -
ért ve a di ák kö ri és is ko lai sport kö ri fog lal ko zást – vesz
részt;

c) a gyer mek is ko la ott ho nos ne ve lést-ok ta tást vesz
igény be;

d) a gyer mek a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi
igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 68.  §-a (3) be -
kez dé sé nek a) pont ja alap ján ve szi igény be az el lá tást.”

VII.

Záró rendelkezések

17.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te -
lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé se, 8–11.  §-a 2007.
jú ni us 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se, 7.  §-a és 14.  §-a
2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(4) Az e ren de let tel meg ál la pí tott sza bá lyo kat a fo lya -
mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(5) A la kó ott hon nem ál lam i fenn tar tó ja a szol gál ta tás
után nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás ra 2007. ja nu ár 1-jé tõl,
illetve – ha a szol gál ta tást ezt köve tõen kez dik meg – a
szol gál ta tás meg kez dé sé nek a mû kö dé si en ge dély ben
meg ha tá ro zott idõ pont já tól kez dõ dõ en – e ren de let 12.  §-a
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alap ján – be fo ga dás nél kül jo go sult, ha meg fe lel a jog sza -
bá lyok ban meg ha tá ro zott egyéb fel té te lek nek.

(6) A Cstvhr. 22.  §-ának (6) be kez dé se alap ján meg -
szün te tett el lá tá sok ese té ben az igé nyel bí rá ló szerv az el lá -
tás vissza kö ve te lé sé tõl el te kint, illetve az el lá tást
– amennyi ben a jo go sult sá gi fel té te lek fenn áll nak – e ren -
de let hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül, hi va tal ból, a
meg szün te tés nap já ra vissza me nõ le ge sen ál la pít ja meg.

18.  §

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

a) az Áfszr.
aa) 7.  §-a (1) be kez dé se a) pont já nak fel ve ze tõ szö ve -

gé ben, 7.  §-a (1) be kez dé se a) pont já nak 3. al pont já ban,
valamint 9.  §-ában a „re gi o ná lis” szö veg rész,

ab) 8.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban a „mû köd te ti
a szol gál ta tá sok ki épí tett in téz mény rend sze rét,” szö veg -
rész,

ac) 8.  §-a (1) be kez dé sé nek l) és o) pont ja;
b) a Cstvhr. 22.  §-ának (6) be kez dé se.

(2) 2007. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti a sze mé lyes gon -
dos ko dást nyúj tó szo ciá lis in téz mény és a fa lu gond no ki
szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl, to váb bá a szo -
ciá lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl  szóló 188/1999.
(XII. 16.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Szmr.)

a) 1/B.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
b) 22/E.  §-ának (2) be kez dé se.

19.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a pénz be li és ter mé szet be ni szo ciá lis el lá tá sok

igény lé sé nek és meg ál la pí tá sá nak, valamint fo lyó sí tá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
ren de let

aa) 6/A.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban a „10.  §-a
(3) be kez dé sé nek” szö veg rész he lyé be a „10.  §-a (3) be -
kez dé sé nek és 54/A.  §-a (3) be kez dé sé nek” szö veg rész,

ab) 6/A.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ban a
„37/B.  §-a (1) be kez dé se ba) al pont já nak és 37/D.  §-a
(3) be kez dé se e) pont já nak” szö veg rész he lyé be a
„37/B.  §-a (1) be kez dé se ba) al pont já nak, 37/D.  §-a (3) be -
kez dé se e) pont já nak és 37/H.  §-a (7) be kez dé sé nek” szö -
veg rész,

ac) 6/A.  §-a (3) be kez dé sé nek f) pont já ban az „egész -
ség biz to sí tá si szerv” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz -
to sí tá si szerv, illetve 54/A.  §-a (3) be kez dé sé nek al kal ma -
zá sá ban tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szerv” szö veg -
rész,

ad) 7.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „szük sé ges jö ve del mi 
ada tok” szö veg rész he lyé be a „szük sé ges – az öreg sé gi

nyug díj leg ki sebb össze gé nek vál to zá sa hó nap já ban ér vé -
nyes – jö ve del mi ada tok” szö veg rész,

b) az R. 14.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „áp ri lis” szö -
veg rész he lyé be a „jú ni us” szö veg rész

lép.

(2) 2007. jú ni us 1-jén az R.

a) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 7.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben, 13.  §-ának (4) be kez dé sé ben és 15.  §-a (4) be kez dé -
sé nek har ma dik mon da tá ban „Az In té zet” szö veg rész he -
lyé be „A Hi va tal” szö veg rész,

b) 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „or szá gos
je len té si és fé rõ hely fi gye lõ rend szer (a továb biak ban: or -
szá gos je len té si rend szer)” szö veg rész he lyé be az „or szá -
gos je len té si rend szer” szö veg rész,

c) 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 6.  §-a (3) be kez dé sé nek
má so dik mon da tá ban, 9.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik
mon da tá ban, 12.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben, 12.  §-a
(3) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, 15.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben, 15.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ és má so dik
mon da tá ban, 15.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban,
valamint 15.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont já ban „az In té -
zet” szö veg rész he lyé be „a Hi va tal” szö veg rész,

d) 12.  §-ának (4) be kez dé sé ben „az In té zet tõl” szö veg -
rész he lyé be „a Hi va tal tól” szö veg rész,

e) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 13.  §-a (2) be kez dé sé -
nek elsõ mon da tá ban és 13.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ
mon da tá ban „az In té ze tet” szö veg rész he lyé be „a Hi va -
talt” szö veg rész,

f) 15.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 15.  §-a (4) be kez dé -
sé nek elsõ mon da tá ban az „áp ri lis” szö veg rész he lyé be a
„jú ni us” szö veg rész,

g) 15.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban „az In té -
zet nek” szö veg rész he lyé be „a Hi va tal nak” szö veg rész,

h) 15.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „au gusz tus 31-éig”
szö veg rész he lyé be a „szep tem ber 30-áig” szö veg rész,

i) 15.  §-ának (9) be kez dé sé ben a „2007. szep tem ber
1-je és 2007. szep tem ber 30-a kö zött” szö veg rész he lyé be
a „2007. ok tó ber 1-je és 2007. ok tó ber 31-e kö zött” szö -
veg rész,

j) 5. szá mú mel lék le té nek 3. pont já ban a „Bent la ká sos
in téz mény ben” szö veg rész he lyé be a „Szo ciá lis in téz -
mény ben” szö veg rész

lép.

(3) 2007. jú li us 1-jén

a) a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke dé si
ked vez mé nye i rõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. ren -
delet

aa) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „szo ciá lis
ága za tot irá nyí tó mi nisz té rium (a továb biak ban: Mi nisz té -
rium)” szö veg rész he lyé be a „Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis
Hi va tal” szö veg rész,

ab) 14.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a Mi nisz té rium” szö -
veg rész he lyé be „az ál ta la irá nyí tott mi nisz té rium
(a továb biak ban: Mi nisz té rium)” szö veg rész,

2310 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/36. szám



b) az Szmr. 22/B.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon -
da tá ban a „mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „szo ci ál- és
csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész
lép.

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

Melléklet
az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelethez

„Melléklet
a 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A regionális munkaügyi központok és székhelyük

Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
szék he lye: Bu da pest

Dél-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
szék he lye: Bé kés csa ba

Észak-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
szék he lye: Nyír egy há za

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
szék he lye: Mis kolc

Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
szék he lye: Pécs

Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
szék he lye: Szé kes fe hér vár

Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
szék he lye: Szom bat hely”

A Kormány
54/2007. (III. 28.) Korm.

rendelete

a közúti közlekedési szolgáltatásokról
és a közúti jármûvek üzemben tartásáról  szóló
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Kkt.) 48.  § (3) be kez dé se a) pont já nak
1., 5. és 8. al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor -
mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti jár -
mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.)

MT ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ren de let ha tá lya azok ra a jogi sze mé lyek re, jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok ra és
ter mé sze tes sze mé lyek re ter jed ki, akik

a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén köz úti köz le ke dé si
szol gál ta tást vé gez nek, il le tõ leg köz úti jár mû vet (a továb -
biak ban: jár mû) tar ta nak üzem ben;

b) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vül ma gyar ha tó -
sá gi en ge déllyel és jel zés sel el lá tott jár mû vel köz úti köz le -
ke dé si szol gál ta tást vé gez nek;

c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott C1, C1+E, C,
C+E, illetve D1, D1+E, D, D+E ka te gó ri á ban ér vé nye sí -
tett ve ze tõi en ge déllyel ve zet he tõ gép ko csi val köz úti áru-
vagy sze mély szál lí tást vé gez nek, a 11.  § (1) be kez dé se és
az 1. szá mú mel lék let ren del ke zé sei te kin te té ben.”

2.  §

Az R. 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás, to váb bá köz úti
áru- és sze mély szál lí tás ke re té ben jár mû vet az ve zet het,
aki

a) az adott jár mû ve ze té sé hez szük sé ges ér vé nyes ve -
ze tõi en ge déllyel és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
pá lya al kal mas sá gi mi nõ sí tés sel ren del ke zik,

b) az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott – te vé keny -
sé gé hez iga zo dó – ké pe sí tés sel ren del ke zik,

c) nem áll a jár mû ve ze tés tõl el til tás ha tá lya alatt, illetve 
a ve ze té si jo go sult sá ga szü ne te lé sét a köz le ke dé si igaz ga -
tá si ha tó ság jog erõ sen nem ren del te el.”

3.  §

Az R. 24.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A köz úti for ga lom ban a jár mû ve ze tõ je kö te les a gép -
jár mû vön, illetve ma gá nál tar ta ni – a kü lön jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott egyéb ok má nyo kon kí vül – a vég zett
 tevékenységtõl füg gõ en]

„b) a jár mû ve ze tõ ré szé re a ren de let 11.  §-a (1) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel tel je sí té sé rõl
 szóló iga zo lást, il le tõ leg az 5/C.  § sze rin ti iga zol ványt,
a gép jár mû ve ze tõ fog lal koz ta tá si mi nõ sé gét iga zo ló ok -
mányt, valamint a jár mû ve ze tõ ál lam pol gár sá gá tól füg -
gõen a 11.  § (2) be kez dé se sze rin ti jár mû ve ze tõi iga zol -
ványt;”

4.  §

Az R. 27.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„27.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 62/5/EGK elsõ irány elve (1962. jú li us 23.)
a nem zet kö zi szál lí tás ra (az el len szol gál ta tás fe jé ben vég -
zett köz úti áru fu va ro zás ra) vo nat ko zó egyes kö zös sza bá -
lyok lét re ho zá sá ról, az azt mó do sí tó 74/149/EGK,
80/49/EGK, 83/572/EGK ta ná csi irány el vek, valamint
a 881/92/EGK ta ná csi ren de let 13. cik ke;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2003/59/EK irány -
elve (2003. jú li us 15.) egyes köz úti áru fu va ro zást vagy
sze mély szál lí tást vég zõ jár mû vek ve ze tõ i nek alap kép zé -
sé rõl és to vább kép zé sé rõl, valamint a 3820/85/EGK ta ná -
csi ren de let és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK ta ná -
csi irány elv mó do sí tá sá ról, 2. cikk, valamint a 10. cikk
(2) és (3) be kez dé se;

c) a Ta nács 2004/66/EK irány elve (2004. áp ri lis 26.) az 
1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és a
2003/59/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány el vek,
 valamint a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK, a
2003/48/EK és a 2003/49/EK ta ná csi irány el vek az áruk
sza bad moz gá sa, a szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak sza bad sá ga, 
a me zõ gaz da ság, a köz le ke dés po li ti ka és az adó zás te rü le -
tén, a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Cip rus, Lett or szág,
Lit vá nia, Ma gyar or szág, Mál ta, Len gyel or szág, Szlo vé nia 
és Szlo vá kia csat la ko zá sá ra te kin tet tel tör té nõ kiigazítá -
sáról, Mel lék let IV. rész 2. pont;

d) a Ta nács 2006/103/EK irány elve (2006. no vem ber
20.) a köz le ke dés po li ti ka te rü le tén el fo ga dott egyes irány -
el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sá ra te kin tet tel
tör té nõ ki iga zí tá sá ról, Mel lék let A. rész 6. pont.”

5.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mellék -
lete lép.

6.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, egy ide -
jû leg ha tá lyát vesz ti

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

aa) 20/1991. (I. 29.) Korm. ren de let 5.  §-a, 10.  §-a
(3) be kez dé sé nek az R. 1. szá mú mel lék le tét meg ál la pí tó
ren del ke zé se és 1. szá mú mel lék le te,

ab) 277/2001. (XII. 22.) Korm. ren de let 11.  §-a,
ac) 20/2004. (II. 13.) Korm. ren de let 8.  §-ának az R.

24.  §-ának b) pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé se és 9.  §-a;
valamint

b) a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.)
MT ren de let, a köz úti áru to váb bí tá si szer zõ dé sek rõl  szóló

2/1981. (I. 31.) MT ren de let, valamint az egyes sza bály sér -
té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 269/2005. (XII. 15.) Korm. ren de let 2.  §-a.

(2) Az e ren de let mel lék le té vel meg ál la pí tott 1. szá mú
mel lék let B. rész e 2008. szep tem ber 9-én lép ha tály ba,
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az e ren de let mel lék le té vel
meg ál la pí tott 1. szá mú mel lék let A. rész e I. fe je ze té nek
2. pont ja és II. fe je ze té nek 1. pont ja.

(3) Az e ren de let mel lék le té vel meg ál la pí tott 1. szá mú
mel lék let A. rész e I. fe je ze té nek 3. pont ja és II. fe je ze té nek 
2. pont ja 2009. szep tem ber 9-én ha tá lyát vesz ti.

(4) Az áru szál lí tást vagy au tó busszal sze mély szál lí tást
nem köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás ke re té ben vég zõ gép -
ko csi ve ze tõ az 1. mel lék let B. ré szé ben meg ha tá ro zott
– a te vé keny sé gé nek jel le gé hez iga zo dó – to vább kép zé si
ké pe sí tést

a) nem zet kö zi for ga lom ban vég zett sze mély szál lí tás
ese tén 2010. szep tem ber 10-éig,

b) nem zet kö zi for ga lom ban vég zett áru szál lí tás ese tén
2011. szep tem ber 10-éig,

c) ki zá ró lag bel föl di for ga lom ban vég zett áru- vagy
sze mély szál lí tás ese tén 2012. szep tem ber 10-éig

kell meg sze rez ze.

7.  §

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

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2003/59/EK irány -
elve (2003. jú li us 15.) egyes köz úti áru fu va ro zást vagy
sze mély szál lí tást vég zõ jár mû vek ve ze tõ i nek alap kép zé -
sé rõl és to vább kép zé sé rõl, valamint a 3820/85/EGK ta ná -
csi ren de let és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK ta ná -
csi irány elv mó do sí tá sá ról, 2. cikk, valamint a 10. cikk
(2) és (3) be kez dé se;

b) a Ta nács 2004/66/EK irány elve (2004. áp ri lis 26.) az 
1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és a
2003/59/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány el vek,
 valamint a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK, a
2003/48/EK és a 2003/49/EK ta ná csi irány el vek az áruk
sza bad moz gá sa, a szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak sza bad sá ga, 
a me zõ gaz da ság, a köz le ke dés po li ti ka és az adó zás te rü le -
tén, a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Cip rus, Lett or szág,
Lit vá nia, Ma gyar or szág, Mál ta, Len gyel or szág, Szlo vé nia 
és Szlo vá kia csat la ko zá sá ra te kin tet tel tör té nõ kiigazítá -
sáról, Mel lék let IV. rész 2. pont;

c) a Ta nács 2006/103/EK irány elve (2006. no vem -
ber 20.) a köz le ke dés po li ti ka te rü le tén el fo ga dott egyes
irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sá ra te kin -
tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról, Mel lék let A. rész 6. pont.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet
az 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet
a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez

A. rész

A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás nál

I. Bel föl di köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás nál:

1/a) Sze mély ta xi val vég zett szol gál ta tás nál és sze -
mély gép ko csis sze mély szál lí tó szol gál ta tás nál – a jár mû
ve ze tõ jé nek – sze mély ta xis és sze mély gép ko csis sze mély -
szál lí tó szol gál ta tói ké pe sí tés sel kell ren del kez nie. A sze -
mély ta xis és sze mély gép ko csis sze mély szál lí tó szolgál -
tatói ké pe sí tés meg szer zé sé hez vizs gát kell ten nie:

– köz le ke dé si, hi ba el há rí tá si és ve ze tés tech ni kai is me -
re tek bõl, ve ze tés el mé let bõl,

– el sõ se gély nyúj tá si is me re tek bõl,
– ve ze té si gya kor lat ból,
– a sze mély ta xi tar to zé ka i nak ke ze lé sé bõl,
– hely is me re ti jár tas ság ból és ide gen for gal mi is me re -

tek bõl,
– utas fel vé tel bõl, fu var vál la lás ból.
1/b) Sze mély ta xis és sze mély gép ko csis sze mély szál lí -

tó vál lal ko zói ké pe sí tés sel kell ren del kez nie. Személy -
taxis és sze mély gép ko csis sze mély szál lí tó vál lal ko zói
 képesítés meg szer zé sé hez a vál lal ko zás szak mai ve ze tõ jé -
nek vizs gát kell ten nie:

– vál lal ko zás sal kap cso la tos mun ka ügyi, pénz ügyi,
adó zá si is me re tek bõl,

– a sze mély szál lí tá si szer zõ dé sek sza bá lya i ból.

2. Au tó busszal díj el le né ben vég zett sze mély szál lí tás -
nál au tó bu szos sze mély szál lí tói ké pe sí tés sel kell ren del -
kez ni. Az au tó bu szos sze mély szál lí tói ké pe sí tés meg szer -
zé sé hez vizs gát kell ten ni:

– köz le ke dé si, hi ba el há rí tá si és ve ze tés tech ni kai is me -
re tek bõl,

– a gép ko csi ra rend sze re sí tett be ren de zé sek ke ze lé sé -
nek is me re té bõl,

– he lyi jár tas ság ból,
– utas fel vé tel bõl, fu var vál la lás ból (a vál lal ko zás sza -

bá lya i ból, ok mány ke ze lés bõl),
– a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -

kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let ben meg ha tá ro zott me net író ké szü lé kek hasz ná la -
tá ra vo nat ko zó is me re tek bõl.

3. Fu va ro zás nál, au tó men tés nél a jár mû ve ze tõ jé nek
áru fu va ro zó (au tó men tõ) szol gál ta tói ké pe sí tés sel kell
ren del kez ni. Az áru fu va ro zó (au tó men tõ) szol gál ta tói
 képesítés meg szer zé sé hez vizs gát kell ten ni:

– köz le ke dé si, hi ba el há rí tá si és ve ze tés tech ni kai is me -
re tek bõl,

– a gép ko csi ra rend sze re sí tett be ren de zé sek kezelé -
sének is me re té bõl,

– az áru fu va ro zás tech no ló gi á já ból (a gép ko csi meg -
rakása, áru át vé tel, át adás, áru sé rü lés, el vesz tés, ve szé lyes
áruk stb.),

– ok mány ke ze lé si és ár al kal ma zá si is me re tek bõl,
– a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -

kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let ben meg ha tá ro zott me net író ké szü lé kek hasz ná la -
tá ra vo nat ko zó is me re tek bõl.

II. Nem zet kö zi for ga lom ban vég zett köz úti köz le ke dé si
szol gál ta tás nál:

1. Au tó busszal díj el le né ben vég zett sze mély szál lí tás -
nál nem zet kö zi au tó bu szos szol gál ta tói ké pe sí tés sel kell
ren del kez ni. A nem zet kö zi au tó bu szos szol gál ta tói ké pe -
sí tés meg szer zé sé hez vizs gát kell ten ni:

– köz le ke dé si, hi ba el há rí tá si és ve ze tés tech ni kai is me -
re tek bõl,

– a gép ko csi ra rend sze re sí tett be ren de zé sek ke ze lé sé -
nek is me re té bõl,

– az utas for ga lom ra vo nat ko zó nem zet kö zi egyez mé -
nyek bõl,

– egyéb sze mély szál lí tá si is me re tek bõl (a vál lal ko zás
sza bá lya i ból), vámelõ írásokból, ok mány ke ze lés bõl,

– köz le ke dés föld rajz ból,
– szak mai alap fo gal mak ból ide gen nyel ven,
– a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -

kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let ben meg ha tá ro zott me net író ké szü lé kek hasz ná la -
tá ra vo nat ko zó is me re tek bõl.

2. Áru fu va ro zás nál nem zet kö zi áru fu va ro zói szolgál -
tató ké pe sí tés sel kell ren del kez ni. A nem zet kö zi árufuva -
rozó szol gál ta tó ké pe sí tés meg szer zé sé hez vizs gát kell
ten ni:

– nem zet kö zi köz le ke dé si, köz le ke dés ren dé sze ti, hi ba -
el há rí tá si, mû sza ki se gély ké ré si is me re tek bõl,

– a gép ko csi ra rend sze re sí tett be ren de zé sek ke ze lé sé -
nek is me re té bõl,

– az áru fu va ro zás tech no ló gi á já ból (a gép ko csi meg ra -
ká sa, áru át vé tel, át adás, áru sé rü lés, el vesz tés, ve szé lyes
áruk),

– mun ka idõ re vo nat ko zó nem zet kö zi elõ írásokból,
– köz le ke dés föld rajz ból (a vál lal ko zás sza bá lya i ból),
– szak mai alap fo gal mak ból ide gen nyel ven,
– vámelõ írásokból, ok mány ke ze lés bõl,
– a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -

kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let ben meg ha tá ro zott me net író ké szü lé kek hasz ná la -
tá ra vo nat ko zó is me re tek bõl.

3. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott 2008. szep tem ber 10-e
elõtt meg szer zett nem zet kö zi au tó bu szos szol gál ta tói ké -
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pe sí tés, valamint a 2. pont ban meg ha tá ro zott 2009. szep -
tem ber 10-e elõtt meg szer zett nem zet kö zi áru fu va ro zói
szol gál ta tó ké pe sí tés 5 évig ér vé nyes, amely a B. rész ben
meg ha tá ro zott to vább kép zé si ké pe sí tés sel hosszab bít ha tó
meg.

B. rész

A te her gép ko csi val és au tó busszal vég zett köz úti köz -
lekedési szol gál ta tás nál, to váb bá köz úti áru- és sze mély -
szál lí tás nál:

a) a C1; C1+E; C; C+E; D1; D1+E; D; D+E ve ze tõi
 engedély ka te gó ri ák kal ve zet he tõ jár mû vek ve ze té sé hez,
az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
ré szes ál lam (a továb biak ban: EGT-ál lam) ál lam pol gá rá -
nak és a nem EGT-ál lam ál lam pol gá rá nak ren del kez nie
kell a köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak -
em be rek kép zé sé nek és vizs gáz ta tá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott alap -
képesítéssel, valamint to vább kép zé si ké pe sí tés sel, a köz -
úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak em be rek
kép zé sé nek és vizs gáz ta tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM ren de let 33/B.  §-ában és
33/C.  §-ában meg ha tá ro zott idõ pont tól;

b) az EGT-ál lam ál lam pol gá ra a) pont ban meg ha tá ro -
zott ké pe sí tés meg szer zé sét iga zol hat ja

ba) a kü lön jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott min tá jú
„Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”-nyal,

bb) ve ze tõi en ge déllyel, ame lyen – az egyes köz úti áru -
fu va ro zást vagy sze mély szál lí tást vég zõ jár mû vek veze -
tõinek alap kép zé sé rõl és to vább kép zé sé rõl, valamint
a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let és a 61/439/EGK, illetve
a 76/914/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló,
2003. jú li us 15-i 2003/59/EK euró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv 10. cik ké nek (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott – 95. sz. kö zös sé gi kód van fel tün tet ve,

bc) EGT-ál lam ban ki adott – a 2003/59/EK euró pai par -
la men ti és ta ná csi irány elv II. mel lék le té ben meghatá -
rozott min tá jú – „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol -
vány”-nyal;

c) a nem EGT-ál lam ál lam pol gá ra, akit egy tag ál la mi
szék hellyel ren del ke zõ vál lal ko zás al kal maz vagy fog lal -
koz tat és köz úti áru fu va ro zás ra hasz nált jár mû vet ve zet, az 
a) pont ban meg ha tá ro zott ké pe sí tés meg szer zé sét iga zol -
hat ja az e ren de let 11.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
„Jár mû ve ze tõi iga zol vány”-nyal, ame lyen a 95. sz. kö zös -
sé gi kód van fel tün tet ve;

d) a nem EGT-ál lam ál lam pol gá ra, akit egy tag ál la mi
szék hellyel ren del ke zõ vál lal ko zás al kal maz vagy fog lal -
koz tat és sze mély szál lí tás ra hasz nált jár mû vet ve zet, az
a) pont ban meg ha tá ro zott ké pe sí tés meg szer zé sét iga zol -
hat ja

1 A köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak em be rek kép zé sé -
nek és vizs gáz ta tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM
ren de let 14. szá mú mel lék let.

da) ve ze tõi en ge déllyel, ame lyen – az egyes köz úti áru -
fu va ro zást vagy sze mély szál lí tást vég zõ jár mû vek veze -
tõinek alap kép zé sé rõl és to vább kép zé sé rõl, valamint a
3820/85/EGK ta ná csi ren de let és a 61/439/EGK, illetve
a 76/914/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2003.
jú li us 15-i 2003/59/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv 10. cik ké nek (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott –
95. sz. kö zös sé gi kód van fel tün tet ve,

db) a ba) pont ban meg ha tá ro zott „Gép jár mû ve ze tõi
 képesítési iga zol vány”-nyal,

dc) nem ze ti bi zo nyít vánnyal, amely nek te rü le tü kön
való ér vé nyes sé gét a tag ál la mok köl csö nö sen el is me rik;

e) az a) pont ban meg ha tá ro zott ké pe sí tés megszerzé -
sére nem kö te le zett az a gép ko csi ve ze tõ, aki olyan jár mû -
vet ve zet:

ea) amely nek ma xi má lis en ge dé lye zett se bes sé ge nem
ha lad ja meg a 45 km/órát,

eb) ame lyet a Ma gyar Hon véd ség, rend vé del mi szerv,
tûz ol tó ság tart üzem ben,

ec) amely mû sza ki-fej lesz té si, ja ví tá si vagy kar ban tar -
tá si cél ból for ga lom biz ton sá gi vizs gá lat alatt áll, vagy
olyan új vagy fel újí tott jár mû, ame lyet még nem he lyez tek
for ga lom ba,

ed) ame lyet vé del mi hely zet ben vagy ka taszt ró fa-el há -
rí tás cél já ból hasz nál nak,

ee) ame lyet a ve ze tõi en ge dély vagy az e ren de let ben
meg ha tá ro zott szak mai ké pe sí tés meg szer zé sé vel össze -
füg gés ben vég zett ok ta tás és vizs gáz ta tás cél já ból hasz nál -
nak,

ef) amely sze mé lyes hasz ná lat ban van, és amellyel
 kereskedelmi célú sze mély- és áru szál lí tást (köz úti köz le -
ke dé si szol gál ta tást) nem vé gez nek,

eg) amellyel csak a jár mû vet ve ze tõ mun ká ja so rán
hasz ná lan dó anya got vagy fel sze re lést szál lí ta nak és
a  jármû ve ze té se nem tar to zik a gép ko csi ve ze tõ el sõd le ges 
fel ada tá hoz.”

A Kormány
55/2007. (III. 28.) Korm.

rendelete

a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók
Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvánnyal
kapcsolatos kormányrendeletek hatályon kívül

helyezésérõl

Az Alkot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ál la pí -
tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Alkot mány 35.  §-a
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(1) be kez dé sé nek a) és c) pont já ban meg ál la pí tott fel adat -
kör ében el jár va a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Ha tá lyát vesz ti
a) a Fo gya té kos Gyer me kek, Ta nu lók Felzárkóztatá -

sáért Or szá gos Köz ala pít vány lét re ho zá sá ról  szóló
164/1997. (IX. 30.) Korm. ren de let,

b) a Fo gya té kos Gyer me kek, Ta nu lók Felzárkóztatá -
sáért Or szá gos Köz ala pít vány lét re ho zá sá ról  szóló
164/1997. (IX. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
24/1999. (II. 12.) Korm. ren de let,

c) a Fo gya té kos Gyer me kek, Ta nu lók Felzárkóztatá -
sáért Or szá gos Köz ala pít vány lét re ho zá sá ról  szóló
164/1997. (IX. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
9/2001. (I. 19.) Korm. ren de let,

d) a Fo gya té kos Gyer me kek, Ta nu lók Felzárkóztatá -
sáért Or szá gos Köz ala pít vány lét re ho zá sá ról  szóló
164/1997. (IX. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
75/2005. (IV. 22.) Korm. ren de let, to váb bá

e) a Fo gya té kos Gyer me kek, Ta nu lók Felzárkóztatá -
sáért Or szá gos Köz ala pít vány lét re ho zá sá ról  szóló
164/1997. (IX. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
189/2005. (IX. 15.) Korm. ren de let.

2.  §

E ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba és az ezt kö -
ve tõ 10. na pon ha tá lyát veszti.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter,
valamint az önkormányzati

és területfejlesztési miniszter
11/2007. (III. 28.) MeHVM–ÖTM

együttes rendelete

az Államreform operatív program és az Elektronikus
közigazgatás operatív program végrehajtásában

közremûködõ szervezet kijelölésérõl

A 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Euró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Euró pai Szo ciá lis Alap ból
és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá -
sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl
 szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let (a továb biak -

ban: R.) 10.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak figye -
lembe véte lével, az R. 21.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tá sért fe -
le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal ról, valamint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 160/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 2.  §-ának e) pont já ban meg ál la pí tott fel -
adat kör ben, valamint 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 e) pont já ban meg ál la -
pí tott fel adat kör ben a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, mint az
Ál lam re form ope ra tív prog ram és az Elekt ro ni kus köz -
igaz ga tás ope ra tív prog ram (a továb biak ban: ÁROP és
EKOP) fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter és az ön kor mány -
za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, mint a köz re mû kö dõ
szer ve zet fel ügye le tét el lá tó mi nisz ter, a VÁTI Ma gyar
Re gi o ná lis Fej lesz té si és Ur ba nisz ti kai Köz hasz nú Tár sa -
sá got az ÁROP és EKOP va la mennyi pri o ri tá sa vég re haj -
tá sá ban tör té nõ köz re mû kö dés re köz re mû kö dõ szer ve zet -
ként je lö li ki.

2.  §

A köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges pénz -
ügyi esz kö zö ket az ÁROP és EKOP Tech ni kai Se gít ség -
nyúj tás ke ret ter hé re kell biz to sí ta ni.

3.  §

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

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket állapítja meg:

a) a Ta nács 1083/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 11.)
az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Euró pai Szo -
ciá lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,

b) a Bi zott ság 1828/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 27.) az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Euró -
pai Szo ciá lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó
 általános ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló
1083/2006/EK ta ná csi ren de let, valamint az Euró pai
Regio nális Fej lesz té si Alap ról  szóló 1080/2006/EK
 európai par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról.

Dr. Szil vá sy György s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si

ve ze tõ mi nisz ter mi nisz ter
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A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter,
valamint a szociális és munkaügyi miniszter

12/2007. (III. 28.) MeHVM–SZMM
együttes rendelete

a 2002–2006. évi Humánerõforrás Operatív Program
1.1. intézkedése: a munkanélküliség megelõzése

és kezelése keretében nyújtható támogatások
felhasználásának részletes szabályairól szóló

5/2006. (VIII. 11.) MeHVM–SZMM együttes rendelet
módosításáról

1. §

A 2002–2006. évi Hu mán erõ for rás Ope ra tív Prog ram
1.1. in téz ke dé se: a mun ka nél kü li ség meg elõ zé se és ke ze -
lé se ke re té ben nyújt ha tó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról szóló 5/2006. (VIII. 11.)
MeHVM–SZMM együt tes ren de let 4. §-ának (1) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz pon ti prog ram ke re té ben nyújt ha tó el he lyez -
ke dést szol gá ló mun ka gya kor lat-szer zés tá mo ga tá sá ra az
Flt. 16. §-ában és a MüM r. 11. §-ában, vagy az Flt.
19/B. §-a (3) be kez dé sé ben és a MüM r. 11/A. §-ában,
 továbbá a MüM r. 27. §-a (3)–(6) be kez dé sé ben fog lal ta -
kat meg fe le lõ en al kal maz ni kell.”

2. §

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

(2) Az e ren de let sza bá lya it a 2007. ja nu ár 1-jét köve -
tõen be nyúj tott ké rel mek el bí rá lá sá ra meg fe le lõ en al kal -
maz ni kell.

Dr. Szil vá sy György s. k., Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ szo ciá lis és mun ka ügyi 

mi nisz ter mi nisz ter

Az egészségügyi miniszter
15/2007. (III. 28.) 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, 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 lalt
fel adat kö röm ben a kö vet ke zõ ket ren de lem 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 kö vet ke zõ ren del ke zés 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, a be teg
vagy ko ra szü lött gyer me két szop ta tó anya, to váb bá az el -
lá tás ban ré sze sü lõ, az el lá tás igény be vé te lé nek meg kez dé -
se kor a 14. élet évét be nem töl tött biz to sí tott szü lõ je, tör -
vényes kép vi se lõ je és kö ze li hoz zá tar to zó ja el lá tá sá nak
finan szírozása na pi díj jal tör té nik, amely nek ér té ke a
HBCs súly szám ak tu á lis fo rint ér té ké nek 0,02-sz oro sa.”

2.  §

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

„99M 9691 El lá tás szop ta tás  miatt 0 0 0 0,00000”

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

„99M 9692 El lá tás 14 éves kor alat ti 
gyer mek gyó gyu lá sá nak
se gí té se  miatt

0 0 0 0,00000”

3.  §

Ez a ren de let 2007. áp ri lis 2-án lép ha tály ba az zal, hogy
ren del ke zé se it a 2007. jú ni us havi ki fi ze té sek tõl kell alkal -
mazni.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
38/2007. (III. 28.) GKM

rendelete

a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes 

szabályairól  szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
módosításáról

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
1.  §-ának e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el -
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jár va, a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  § (3) be kez dés b) pont já nak 18. al pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak em -
be rek kép zé sé nek és vizs gáz ta tá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

(E ren de let al kal ma zá si köre ki ter jed:)
„d) a te her gép ko csi és au tó busz ve ze tõk alap ké pe sí té sé -

nek meg szer zé sé hez kap cso ló dó vizs gáz ta tás ra és to vább -
kép zé si ké pe sí té sük meg szer zé sé hez kap cso ló dó szak tan -
fo lya mi kép zés re és vizs gáz ta tás ra,

e) a b)–d) pont ban nem em lí tett, egyéb köz úti köz le ke -
dé si szak em be rek szak tan fo lya mi kép zé sé re és vizs gáz ta -
tá sá ra.”

2.  §

Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ 37. pont tal egé szül ki:
(A ren de let al kal ma zá sá ban:)
„37. te her gép ko csi és au tó busz ve ze tõk alap ké pe sí té se

és to vább kép zé si ké pe sí té se: a te her gép ko csi val és au tó -
busszal vég zett köz úti köz le ke dé si szol gál ta tást, il le tõ leg
köz úti áru- és sze mély szál lí tást vég zõ jár mû vet ve ze tõ ré -
szé re kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí tés.”

3.  §

Az R. 14.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A vizs ga iga zo lást a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó ság me gyei ki ren delt sé ge a
vizs gá zó ké rel mé re há rom mun ka na pon be lül ki ál lít ja, ha
a vizs gá zó ele get tett a meg ha tá ro zott vizs ga kö ve tel mé -
nyek nek. A vizs ga iga zo lást elekt ro ni kus úton to váb bí ta ni
kell az ille té kes köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság ré szé re.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ 33/A–33/G.  §-sal és azt meg elõ zõ al -
cí mek kel egé szül ki:

„A tehergépkocsi és autóbuszvezetõi alap- 
és továbbképzési képesítés megszerzésének feltételei

33/A.  § Te her gép ko csi és au tó busz ve ze tõi alap ké pe sí -
tést és to vább kép zé si ké pe sí tést annak a sze mély nek
(a továb biak ban: gép ko csi ve ze tõ) kell meg sze rez nie, aki

a) a köz úton C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ka -
te gó ri á jú – vagy ezek kel egyen ér té kû nek el is mert – ve ze -
tõi en ge déllyel ve zet he tõ jár mû vet ve zet, és

aa) az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -
dás ban ré szes ál lam (a továb biak ban: EGT-ál lam) ál lam -
pol gá ra, vagy

ab) nem EGT-ál lam ál lam pol gá ra és Ma gyar or szá gon
szék hellyel ren del ke zõ vál lal ko zás al kal maz za vagy fog -
lal koz tat ja,

b) EGT-ál lam ban vagy nem EGT-ál lam ban ál lam pol -
gár ság gal ren del ke zõ olyan gép ko csi ve ze tõ, aki nek szo ká -
sos tar tóz ko dá si he lye a köz úti köz le ke dés ben hasz nált
me net író ké szü lé kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i
3821/85/EGK ta ná csi ren de let 14. cik ke ren del ke zé sei
sze rint Ma gyar or szá gon van, C1, C1+E, C, C+E, D1,
D1+E, D, D+E ka te gó ri á jú – vagy ezek kel egyen ér té kû nek 
el is mert – ve ze tõi en ge déllyel nem ren del ke zik és a
33/B.  §-ban meg ha tá ro zott alap ké pe sí tést kí ván ja meg sze -
rez ni.

Szakmai alapképesítés

33/B.  § (1) A 33/A.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott azon
gép ko csi ve ze tõ, aki

a) D1, D1+E, D, D+E ka te gó ri á jú ve ze tõi en ge dé lyét
2008. szep tem ber 9-ét,

b) C1, C1+E, C, C+E ka te gó ri á jú ve ze tõi en ge dé lyét
2009. szep tem ber 9-ét
köve tõen sze rez te meg – a köz úton tör té nõ jár mû ve ze tés -
hez – a szak mai alap ké pe sí tés (a továb biak ban: alap ké pe -
sí tés) meg szer zé sé re kö te le zett.

(2) Az (1) be kez dés ben nem em lí tett gép ko csi ve ze tõ ré -
szé re az alap ké pe sí tés meg szer zé se nem kö te le zõ.

(3) Alap ké pe sí tést az a gép ko csi ve ze tõ sze rez het, aki
a) EGT-ál lam ál lam pol gá ra és szo ká sos la kó he lye a

kü lön jog sza bály ban1 fog lal tak sze rint Ma gyar or szá gon
van;

b) nem EGT-ál lam ál lam pol gá ra és mun ka vál la lá si jo -
go sult sá ga van vagy Ma gyar or szá gon be jegy zett vál lal ko -
zás fog lal koz tat ja.

(4) Az alap ké pe sí tés meg szer zé sé vel kap cso la tos ren -
del ke zé se ket a 12. mel lék let tartalmazza.

Szakmai továbbképzés

33/C.  § (1) A 33/A.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott gép -
ko csi ve ze tõ

a) az alap ké pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ öt éven belül,
b) ha alap ké pe sí tés meg szer zé sé re nem kö te le zett
ba) a D1, D1+E, D, D+E ka te gó ri á jú jár mû ese té ben a

köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti jár mû vek
üzem ben ta rtá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT ren de let
1. mel lék le té nek A. ré szé ben meg ha tá ro zott nem zet kö zi
au tó busz ve ze tõi szol gál ta tó ké pe sí tés alap ján ki adott iga -
zol vány ér vé nyes sé gé ig, de leg fel jebb 2013. szep tem ber
10-éig,

1 A köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé kek rõl  szóló, 1985.
de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi ren de let 14. cikk.
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bb) a C1, C1+E, C, C+E ka te gó ri á jú jár mû ese té ben a
köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti jár mû vek
üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT ren de let
1. mel lék le té nek A. ré szé ben meg ha tá ro zott nem zet kö zi
áru fu va ro zói szol gál ta tó ké pe sí tés alap ján ki adott iga zol -
vány ér vé nyes sé gé ig, de leg fel jebb 2014. szep tem ber
10-éig

– a köz úton tör té nõ jár mû ve ze tés hez – szak mai to vább -
kép zé si ké pe sí tés (a továb biak ban: to vább kép zé si ké pe sí -
tés) meg szer zé sé re kö te le zett.

(2) A to vább kép zé si ké pe sí tés a meg szer zé sé tõl szá mí -
tott öt évig ér vé nyes. A gép ko csi ve ze tõ öt éven te to vább -
kép zé sen vesz részt.

(3) To vább kép zé si ké pe sí tést az sze rez het, aki
a) meg fe lel a 33/B.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott

fel té te lek nek;
b) az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott ka te gó -

ri á jú ér vé nyes ve ze tõi en ge déllyel ren del ke zik;
c) EGT-ál lam ban szer zett alap ké pe sí tés sel ren del ke zik 

vagy en nek meg szer zé sé re nem kö te le zett.
(4) A to vább kép zé si ké pe sí tés meg szer zé sé vel kap cso -

la tos ren del ke zé se ket a 13. mel lék let tar tal maz za.

Az alapképesítés és továbbképzési képesítés
megszerzésével kap cso la tos ren del ke zé sek

33/D.  § (1) A kép zõ szerv ré szé re
a) az alap ké pe sí tés meg szer zé sé hez kap cso ló dó vizs -

gák szer ve zé sé ben tör té nõ köz re mû kö dést az NKH Köz -
pon ti Hi va ta la,

b) a to vább kép zé si ké pe sí tés meg szer zé sé vel kap cso la -
tos szak tan fo lyam meg tar tá sát az NKH Kö zép-ma gyar or -
szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga
az e ren de let ben fog lal tak alap ján en ge dé lye zi.

(2) Az alap ké pe sí tés meg szer zé sé vel kap cso la tos vizs -
gán az NKH Köz pon ti Hi va ta la ál tal ki je lölt vizs ga biz to -
sok vizs gáz tat nak. A vizs gák le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos 
ál ta lá nos ren del ke zé se ket e ren de let alap ján az NKH Köz -
pon ti Hi va ta la ha tá roz za meg. A si ke re sen vizs gá zó ré szé -
re – ve ze tõi en ge dé lye ér vé nyes sé ge ese tén –

a) az NKH Köz pon ti Hi va ta la a 95. kód szá mot tar tal -
ma zó, öt évre ér vé nyes, a 14. mel lék let ben meg ha tá ro zott
„Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”-t ad ki,

b) kü lön jog sza bály ban2 meg ha tá ro zott eset ben a re gi o -
ná lis igaz ga tó ság – az alap ké pe sí tés ér vé nyes sé ge le jár tá -
nak idõ pont ját és a 95. kód szá mot tar tal ma zó – öt évre ér -
vé nyes jár mû ve ze tõi iga zol ványt ad ki.

(3) Ha a gép ko csi ve ze tõ
a) a 33/B.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro -

zott bár mely au tó busz ve ze té sé re jo go sí tó ve ze tõi en ge -
dély ka te gó ri á ban alap ké pe sí tést szer zett, men te sül a töb bi 
au tó busz ve ze té sé re jo go sí tó ve ze tõi en ge dély ka te gó ri á -
ban az alap ké pe sí tés meg szer zé sé nek kö te le zett sé ge alól,

2 A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás ról és a köz úti jár mû vek üzem ben tar -
tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 11.  §-ának (2)–(4) be kez dé se.

b) a 33/B.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott bár mely te her gép ko csi ve ze té sé re jo go sí tó ve ze tõi en -
ge dély ka te gó ri á ban alap ké pe sí tést szer zett, men te sül a
töb bi te her gép ko csi ve ze té sé re jo go sí tó ve ze tõi en ge dély
ka te gó ri á ban az alap ké pe sí tés meg szer zé sé nek kö te le zett -
sé ge alól.

(4) A to vább kép zé si ké pe sí tés meg szer zé sé vel kap cso -
la tos szak tan fo lya mi kép zés re és vizs gáz ta tás ra vo nat ko zó 
ál ta lá nos ren del ke zé se ket e ren de let alap ján az NKH Köz -
pon ti Hi va ta la ha tá roz za meg. A to vább kép zé si ké pe sí tés
meg szer zé sé vel kap cso la tos szak tan fo lya mi kép zé sen
részt vett gép ko csi ve ze tõ ré szé re – a tan fo lya mi kép zést
vég zõ kép zõ szerv iga zo lá sa és si ke res vizs ga alap ján – ve -
ze tõi en ge dé lye ér vé nyes sé ge ese tén

a) az NKH Köz pon ti Hi va ta la a 14. mel lék let ben meg -
ha tá ro zott, a 95. kód szá mot tar tal ma zó, öt évre ér vé nyes
„Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”-t ad ki,

b) a kü lön jog sza bály ban3 meg ha tá ro zott eset ben a re -
gi o ná lis igaz ga tó ság a 95. kód szá mot tar tal ma zó, öt évre
ér vé nyes jár mû ve ze tõi iga zol ványt ad ki.

(5) Ha a gép ko csi ve ze tõ
a) a 33/C.  § (1) be kez dé sé nek ba) al pont já ban meg ha -

tá ro zott bár mely au tó busz ve ze té sé re jo go sí tó ve ze tõi en -
ge dély ka te gó ri á ban to vább kép zé si ké pe sí tést szer zett,
men te sül a töb bi au tó busz ve ze té sé re jo go sí tó ve ze tõi en -
ge dély ka te gó ri á ban a to vább kép zé si ké pe sí tés meg szer -
zé sé nek kö te le zett sé ge alól,

b) a 33/C.  § (1) be kez dé sé nek bb) al pont já ban meg ha -
tá ro zott bár mely te her gép ko csi ve ze té sé re jo go sí tó ve ze tõi 
en ge dély ka te gó ri á ban to vább kép zé si ké pe sí tést szer zett,
men te sül a töb bi te her gép ko csi ve ze té sé re jo go sí tó ve ze tõi 
en ge dély ka te gó ri á ban a to vább kép zé si ké pe sí tés meg -
szer zé sé nek kö te le zett sé ge alól.

(6) Ha a „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány” ada -
ta i ban vál to zás tör té nik, annak cse ré jét, el vesz té se vagy
meg sé rü lé se ese tén pót lá sát a gép ko csi ve ze tõ nek kell kez -
de mé nyez ni.

A szaktanfolyami képzés és vizsgáztatás ellenõrzése

33/E.  § (1) Az alap ké pe sí tés a to vább kép zé si ké pe sí tés
meg szer zé sé vel kap cso la tos szak tan fo lya mi kép zést és
vizs gát a 34.  §-ban fog lal tak sze rint kell el len õriz ni.

(2) Ha a kép zõ szerv a ren de let ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek nek nem tesz ele get, a 37.  §-ban fog lal tak sze rint kell
el jár ni.

A „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány” ki adá sa,
nyil ván tar tá sa

33/F.  § (1) A „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”
– a gép ko csi ve ze tõ vá lasz tá sa sze rint – sze mé lye sen ve he -
tõ át az NKH Köz pon ti Hi va ta la hi va ta los he lyi sé gé ben,
ille tõleg pos tai úton kü lön hi va ta los irat ként to váb bít ha tó.

(2) Az NKH Köz pon ti Hi va ta la az ál ta la ki adott és be -
vont „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”-ok ról nyil -
ván tar tást ve zet.
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(3) A „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány” tu laj do -
no sa az NKH Köz pon ti Hi va ta lá nál kö te les be je len te ni, ha
a ré szé re ki adott „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”

a) el ve szett, el lop ták vagy meg sem mi sült,
b) meg ron gá ló dás vagy el hasz ná ló dás  miatt bár mely

be jegy zett adat nem ol vas ha tó.
(4) A nyil ván tar tás ból azo no sít ha tó „Gép jár mû ve ze tõi

ké pe sí té si iga zol vány” tu laj do no sá nak ké rel me alap ján az
NKH Köz pon ti Hi va ta la – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott eset ben – az ér vé nyes ve ze tõi en ge dély fel mu ta tá sa
mel lett, a nyil ván tar tás ban rög zí tett ada tok fel hasz ná lá sá -
val a ko ráb ban ki adott „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga -
zol vány” he lyett új „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol -
vány”-t ad ki. A (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben a ko ráb ban ki adott „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si
iga zol vány”-t be von ja.

(5) Ha a „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”-ba
be jegy zett ada tok meg vál toz tak, a nyil ván tar tás ból azo no -
sít ha tó „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány” tu laj do -
no sá nak ké rel me alap ján az NKH Köz pon ti Hi va ta la – az
ér vé nyes ve ze tõi en ge dély és az adat vál to zást ta nú sí tó ok -
mány fel mu ta tá sa mel lett – a nyil ván tar tás ban rög zí tett
ada tok fel hasz ná lá sá val a ko ráb ban ki adott „Gép jár mû ve -
ze tõi ké pe sí té si iga zol vány” egy ide jû be vo ná sa mel lett új
„Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”-t ad ki.

(6) Ha a „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”-ba
be je gyzett ér vé nyes sé gi idõ pont le járt, a ren de let ben meg -
ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té se ese té ben új „Gép jár mû ve -
ze tõi ké pe sí té si iga zol vány” ki adá sá ra ke rül sor, egy ide jû -
leg az NKH Köz pon ti Hi va ta la a le járt ér vé nyes sé gû
„Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”-t be von ja.

Engedélyezési és vizsgadíjak

33/G.  § A to vább kép zé si szak tan fo lya mi kép zés en ge -
dé lye zé si díj át, to váb bá az alap ké pe sí tés meg szer zé sé vel
kap cso la tos el mé le ti és gya kor la ti vizs gák, a „Gép jár mû -
ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány” és a „Jár mû ve ze tõi iga zol -
vány” ki ál lí tá sá nak díj át kü lön jog sza bály3 ha tá roz za
meg.”

5.  §

Az R. 42.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„42.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak

való meg fe le lést szol gál ja:
a) a Ta nács 91/439/EGK irány elve (1991. jú li us 29.) a

ve ze tõi en ge dé lyek rõl, valamint az azt mó do sí tó
2000/56/EK bi zott sá gi irány elv, a köz úti köz le ke dé si igaz -
ga tá si fel ada tok ról, a köz úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá -
sá ról és vissza vo ná sá ról  szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren -
de let tel együtt;

3 A köz úti jár mû ve ze tõi vizs ga és az egyes köz úti köz le ke dé si szak ké pe -
sí té sek kel össze füg gõ vizs gák dí ja i ról  szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM ren -
de let.

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2003/59/EK irány -
elve (2003. jú li us 15.) egyes köz úti áru fu va ro zást vagy
sze mély szál lí tást vég zõ jár mû vek ve ze tõ i nek alap kép zé -
sé rõl és to vább kép zé sé rõl, valamint a 3820/85/EGK ta ná -
csi ren de let és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK ta ná -
csi irány elv mó do sí tá sá ról, a 2. cik ke, 5. cik ké nek (2) és
(3) be kez dé se, valamint 10. cik ké nek (2) és (3) be kez dé se
ki vé te lé vel;

c) a Ta nács 2004/66/EK irány elve (2004. áp ri lis 26.) az 
1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és a
2003/59/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány el vek,
valamint a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK, a
2003/48/EK és a 2003/49/EK ta ná csi irány el vek az áruk
sza bad moz gá sa, a szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak sza bad sá ga, 
a me zõ gaz da ság, a köz le ke dés po li ti ka és az adó zás te rü le -
tén, a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Cip rus, Lett or szág,
Lit vá nia, Ma gyar or szág, Mál ta, Len gyel or szág, Szlo vé nia 
és Szlo vá kia csat la ko zá sá ra te kin tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá -
ról, Mel lék let IV. rész 2. pont;

d) a Ta nács 2006/103/EK irány elve (2006. no vem ber
20.) a köz le ke dés po li ti ka te rü le tén el fo ga dott egyes irány -
el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sá ra te kin tet tel
tör té nõ ki iga zí tá sá ról, Mel lék let A. rész 6. pont.”

6.  §

Az R. e ren de let 1–3. mel lék le té ben fog lalt 12–14. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

7.  §

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

8.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szolgálja:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2003/59/EK irány -
elve (2003. jú li us 15.) egyes köz úti áru fu va ro zást vagy
sze mély szál lí tást vég zõ jár mû vek ve ze tõ i nek alap kép zé -
sé rõl és to vább kép zé sé rõl, valamint a 3820/85/EGK ta ná -
csi ren de let és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK ta ná -
csi irány elv mó do sí tá sá ról, a 2. cik ke, 5. cik ké nek (2) és
(3) be kez dé se, valamint 10. cik ké nek (2) és (3) be kez dé se
ki vé te lé vel;

b) a Ta nács 2004/66/EK irány elve (2004. áp ri lis 26.) az 
1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és a
2003/59/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány el vek,
valamint a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK, a
2003/48/EK és a 2003/49/EK ta ná csi irány el vek az áruk
sza bad moz gá sa, a szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak sza bad sá ga, 
a me zõ gaz da ság, a köz le ke dés po li ti ka és az adó zás te rü le -
tén, a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Cip rus, Lett or szág,
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Lit vá nia, Ma gyar or szág, Mál ta, Len gyel or szág, Szlo vé nia 
és Szlo vá kia csat la ko zá sá ra te kin tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá -
ról, Mel lék let IV. rész 2. pont;

c) a Ta nács 2006/103/EK irány elve (2006. no vem ber
20.) a köz le ke dés po li ti ka te rü le tén el fo ga dott egyes irány -
el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sá ra te kin tet tel
tör té nõ ki iga zí tá sá ról, Mel lék let A. rész 6. pont.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

1. melléklet
a 38/2007. (III. 28.) GKM rendelethez

„12. számú melléklet
a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez

Az alapképesítés megszerzésére vonatkozó
elõ írások

1. Az alap ké pe sí tést a vizs ga kö te le zett ség tel je sí té sé -
vel le het meg sze rez ni, a vizs ga le té te lé hez az elõ ze tes
szak tan fo lya mi rész vé tel nem kö te le zõ.

2. El mé le ti vizs ga tár gyak és vizs ga idõk:

2.1. a biz ton sá gi sza bá lyo kon ala pu ló éssze rû ve ze tés
(40 perc),

2.2. elõ írások al kal ma zá sa (40 perc),

2.3. egész ség ügyi, köz úti köz le ke dé si és kör nye ze ti
biz ton ság, szer viz, lo gisz ti ka (40 perc),

2.4. eset ta nul mány ké szí té se (120 perc).
A 2.1–2.3. pon tok ban em lí tett vizs gák fe le let vá lasz tós

teszt kér dé sek és írás ban ki fej ten dõ kér dé sek meg vá la szo -
lá sá val írás ban tör tén nek. A 2.4. pont ban em lí tett vizs ga,
adott té ma kö rök ben az is me re tek írás ban tör té nõ ki fej té se.

3. Gya kor la ti vizs ga tár gyak és vizs ga idõk:

3.1. jár mû ve ze tés a köz úti for ga lom ban (60 perc),

3.2. a jár mû ve ze tés hez kap cso ló dó gép ko csive ze tõi is -
me re tek (30 perc),

3.3. jár mû ve ze tés ve szély hely ze tek lét re ho zá sá ra al -
kal mas tan pá lyán vagy kor sze rû szi mu lá tor be ren de zé sen
(30 perc).

4. Is me ret kö ve tel mé nyek az egyes el mé le ti vizs ga tár -
gyak hoz

4.1. A biz ton sá gi sza bá lyo kon ala pu ló éssze rû ve ze tés
(C1, C1+E, C és C+E jár mû-ka te gó ri ák hoz):

a) a mo tor for ga tó nyo ma té ká val, tel je sít mé nyé vel és
faj la gos tü ze lõ anyag-fo gyasz tá sá val kap cso la tos gör bék, a 

for du lat szám mé rõ op ti má lis hasz ná la ta, sebességváltó-
 áttételi di ag ra mok,

b) a hid ra u li kus, vá ku u mos szer vo fék-rend szer sa já tos
tu laj don sá gai, a fé kek és a las sí tó fék hasz ná la tá nak kor lá -
tai, a fé kek és a las sí tó fék együt tes hasz ná la ta, a se bes ség -
vál tó-át té tel jobb ki hasz ná lá sa, a jár mû te he tet len sé gé nek
ki hasz ná lá sa, las sí tá si és fé ke zé si mó dok lej tõs út sza ka -
szo kon, el já rás meg hi bá so dás ese tén,

c) a tü ze lõ anyag-fo gyasz tás op ti ma li zá lá sá val, a köz úti 
köz le ke dés kör nye zet vé del mi ha tá sa i val, a gép ko csik kör -
nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val kapcsolatos ismeretek,

d) a moz gás ban lévõ jár mû re ható erõk, a sebesség -
váltó-áttétel hasz ná la ta a jár mû ter he lé sé nek és az út jel -
lem zõ i nek meg fele lõen, a jár mû vagy sze rel vény rak sú -
lyá nak, tel jes tér fo ga tá nak ki szá mí tá sa, a ra ko mány el osz -
tá sa, a ten gely túl ter he lé sé nek kö vet kez mé nyei, a jár mû
sta bi li tá sa és súly pont ja, cso ma go lás- és rak lap tí pu sok; a
rög zí tést igény lõ áruk fõ ka te gó ri ái, le kö té si és rög zí té si
tech ni kák, rög zí tõ he ve de rek hasz ná la ta, rög zí tõ esz kö zök 
el len õr zé se, ke ze lõ be ren de zé sek hasz ná la ta, pony vák fel -
he lye zé se és le vé te le.

4.2. A biz ton sá gi sza bá lyo kon ala pu ló éssze rû ve ze tés
(D1, D1+E, D és D+E jár mû-ka te gó ri ák hoz):

a) a mo tor for ga tó nyo ma té ká val, tel je sít mé nyé vel és
faj la gos tü ze lõ anyag-fo gyasz tá sá val kap cso la tos gör bék, a 
for du lat szám mé rõ op ti má lis hasz ná la ta, sebességváltó-
 áttételi di ag ra mok,

b) a hid ra u li kus, vá ku u mos szer vo fék-rend szer sa já tos
tu laj don sá gai, a fé kek és a las sí tó fék hasz ná la tá nak kor lá -
tai, a fé kek és a las sí tó fék együt tes hasz ná la ta, a se bes ség -
vál tó-át té tel jobb ki hasz ná lá sa, a jár mû te he tet len sé gé nek
ki hasz ná lá sa, las sí tá si és fé ke zé si mó dok lej tõs út sza ka -
szo kon, el já rás meg hi bá so dás ese tén,

c) a tü ze lõ anyag-fo gyasz tás op ti ma li zá lá sá val, a köz úti 
köz le ke dés kör nye zet vé del mi ha tá sa i val, a gép ko csik kör -
nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos is me re tek,

d) a hosszan ti és ol dal irá nyú moz gá sok ki egyen lí té se,
az út töb bi hasz ná ló já nak figye lembevétele, meg fe le lõ
hely zet az úton, sima fé ke zés, ki nyú ló ré szek ke ze lé se, kü -
lön le ges inf ra struk tú rák hasz ná la ta (köz te rü let, fenn tar tott 
sáv), a biz ton sá gos ve ze tés és a töb bi ve ze tõi sze rep üt kö -
zé sé nek ke ze lé se, kom mu ni ká ció az uta sok kal, egyes kü -
lön le ges utas cso por tok (fo gya ték kal élõk, gyer me kek),

e) a moz gásban lévõ jár mû re ható erõk, a sebességváltó -
áttétel hasz ná la ta a jár mû ter he lé sé nek és az út jel lem zõ i -
nek meg fele lõen, a jár mû vagy sze rel vény rak sú lyá nak ki -
szá mí tá sa, a ra ko mány el osz tá sa, a ten gely túl ter he lé sé nek 
kö vet kez mé nyei, a jár mû sta bi li tá sa és súly pont ja.

4.3. Elõ írá sok al kal ma zá sa (C1, C1+E, C és C+E
jármû- kategóriákhoz):

a) a köz úti szál lí tás ra jel lem zõ ma xi má lis mun ka idõ -
sza kok; a 3820/85/EGK, az 561/2006/EK, a 3821/85/EGK 
ren de let és a 2002/15/EK irány elv alap el vei, al kal ma zá sa
és kö vet kez mé nyei; a me net író ké szü lék hasz ná la tá nak el -
mu lasz tá sá ért, nem meg fe le lõ hasz ná la tá ért és meg ha mi sí -
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tá sá ért járó szank ci ók; a köz úti szál lí tás tár sa dal mi kör -
nye ze té nek is me re te: a gép jár mû ve ze tõk jo gai és kö te les -
sé gei az alap ké pe sí tés és a to vább kép zés te kin te té ben,

b) szál lí tá si te vé keny ség re vo nat ko zó en ge dé lyek, áru -
szál lí tás ra vo nat ko zó szer zõ dé sek sze rin ti kö te le zett sé -
gek, szál lí tá si szer zõ dés ré szét ké pe zõ do ku men tu mok el -
ké szí té se, nem zet kö zi szál lí tá si en ge dé lyek, a nem zet kö zi
köz úti áru szál lí tá si szer zõ dés rõl  szóló egyez mény sze rin ti
kö te le zett sé gek, nem zet kö zi fu var le vél el ké szí té se, ha tár -
át lé pés, szál lít má nyo zók, spe ci á lis áru kí sé rõ ok má nyok.

4.4. Elõ írá sok al kal ma zá sa (D1, D1+E, D és D+E jár -
mû-ka te gó ri ák hoz):

a) a köz úti szál lí tás ra jel lem zõ ma xi má lis mun ka idõ -
sza kok; a 3820/85/EGK, az 561/2006/EK, a 3821/85/EGK 
ren de let és a 2002/15/EK irány elv alap el vei, al kal ma zá sa
és kö vet kez mé nyei; a me net író ké szü lék hasz ná la tá nak el -
mu lasz tá sá ért, nem meg fe le lõ hasz ná la tá ért és meg ha mi sí -
tá sá ért járó szank ci ók; a köz úti szál lí tás tár sa dal mi kör -
nye ze té nek is me re te: a gép jár mû ve ze tõk jo gai és kö te les -
sé gei az alap ké pe sí tés és a to vább kép zés te kin te té ben,

b) egyes utas cso por tok szál lí tá sa, az au tó busz fe dél ze ti
biz ton sá gi fel sze re lé se, biz ton sá gi övek, a jármû terhelése.

4.5. Egész ség ügyi, köz úti köz le ke dé si és kör nye ze ti
biz ton ság, szer viz, lo gisz ti ka (C1, C1+E, C és C+E
jármû- kategóriákhoz):

a) a szál lí tá si ága zat ra jel lem zõ mun ka he lyi bal ese tek
tí pu sai, köz úti bal ese ti sta tisz ti kák, ka mi o nok sze re pe, em -
ber i, anya gi és pénz ügyi kö vet kez mé nyek,

b) az il le gá lis be ván dor lás ra, csem pé szet re vo nat ko zó
ál ta lá nos is me re tek, a kér dés gép jár mû ve ze tõ ket érin tõ ve -
tü le tei, meg elõ zõ in téz ke dé sek, ellen õr zõ kér dés sor, a
szál lí tó fe le lõs sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lyok,

c) er go nó mi ai alap el vek; koc ká za tos moz du la tok és
test hely ze tek, fi zi kai erõn lét, ke ze lé si gya kor la tok, sze mé -
lyi vé de lem,

d) az egész sé ges, ki egyen sú lyo zott táp lál ko zás alap el -
vei, az al ko hol, a ká bí tó sze rek és a vi sel ke dést va ló szí nû -
leg be fo lyá so ló más anya gok ha tá sai, a fá radt ság és stressz 
tü ne tei, okai és ha tá sai, a mun ka/pi he nés alap cik lu sá nak
alap ve tõ sze re pe,

e) vi sel ke dés szük ség hely zet ben: a hely zet fel mé ré se,
bal ese tek komp li ká ci ó i nak el ke rü lé se, se gély hí vás, se gít -
ség nyúj tás sé rül tek nek és el sõ se gély, re a gá lás tûz ese tén,
uta sok eva ku á lá sa, min den utas biz ton sá gá nak biz to sí tá sa, 
re a gá lás ag resszió ese tén; bal ese ti je len tés ké szí té sé nek
alap el vei,

f) a gép jár mû ve ze tõ ma ga tar tá sa és a vál la lat ar cu la ta: a 
gép jár mû ve ze tõ ál tal nyúj tott szol gál ta tás szín vo na lá nak
fon tos sá ga a vál la lat szá má ra; a gép jár mû ve ze tõ sze re pei,
kik kel érint ke zik mun ká ja so rán, a jár mû kar ban tar tá sa,
mun ka szer ve zés, jog vi ták ke res ke del mi és pénz ügyi ha -
tásai,

g) a köz úti fu va ro zás más szál lí tá si mó dok vi szony la tá -
ban (ver seny, szál lí tók), kü lön bö zõ köz úti szál lí tá si te vé -
keny sé gek (szál lí tás el len szol gál ta tás fe jé ben, sa ját szám -

la, ki egé szí tõ szál lí tá si te vé keny sé gek), a szál lí tá si vál la la -
tok és a ki egé szí tõ szál lí tá si te vé keny sé gek fõ faj tá i nak
szer ve zé se, szál lí tá si sza ko so dá sok (köz úti tar tály ko csi,
sza bá lyo zott hõ mér sék le tû jár mû stb.), az ipar ág vál to zá -
sai (a nyúj tott szol gál ta tá sok di ver zi fi ká ci ó ja, vas út és
köz út kom bi ná lá sa, al vál lal ko zók stb.).

4.6. Egész ség ügyi, köz úti köz le ke dé si és kör nye ze ti
biz ton ság, szer viz, lo gisz ti ka (D1, D1+E, D és D+E
jármû- kategóriákhoz):

a) a szál lí tá si ága zat ra jel lem zõ mun ka he lyi bal ese tek
tí pu sai, köz úti bal ese ti sta tisz ti kák, au tó bu szok sze re pe,
em ber i, anya gi és pénz ügyi kö vet kez mé nyek,

b) az il le gá lis be ván dor lás ra, csem pé szet re vo nat ko zó
ál ta lá nos is me re tek, a kér dés gép jár mû ve ze tõ ket érin tõ ve -
tü le tei, meg elõ zõ in téz ke dé sek, ellen õr zõ kér dés sor, a
szál lí tó fe le lõs sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lyok,

c) er go nó mi ai alap el vek; koc ká za tos moz du la tok és
test hely ze tek, fi zi kai erõn lét, ke ze lé si gya kor la tok, sze mé -
lyi vé de lem,

d) az egész sé ges, ki egyen sú lyo zott táp lál ko zás alap el -
vei, az al ko hol, a ká bí tó sze rek és a vi sel ke dést va ló szí nû -
leg be fo lyá so ló más anya gok ha tá sai, a fá radt ság és stressz 
tü ne tei, okai és ha tá sai, a mun ka/pi he nés alap cik lu sá nak
alap ve tõ sze re pe,

e) vi sel ke dés szük ség hely zet ben: a hely zet fel mé ré se,
bal ese tek komp li ká ci ó i nak el ke rü lé se, se gély hí vás, se gít -
ség nyúj tás sé rül tek nek és el sõ se gély, re a gá lás tûz ese tén,
uta sok eva ku á lá sa, min den utas biz ton sá gá nak biz to sí tá sa, 
re a gá lás ag resszió ese tén; bal ese ti je len tés ké szí té sé nek
alap el vei,

f) a gép jár mû ve ze tõ ma ga tar tá sa és a vál la lat ar cu la ta: a 
gép jár mû ve ze tõ ál tal nyúj tott szol gál ta tás szín vo na lá nak
fon tos sá ga a vál la lat szá má ra; a gép jár mû ve ze tõ sze re pei,
kik kel érint ke zik mun ká ja so rán, a jár mû kar ban tar tá sa,
mun ka szer ve zés, jog vi ták ke res ke del mi és pénz ügyi ha tá -
sai,

g) a köz úti sze mély szál lí tás más sze mély szál lí tá si mó -
dok vi szony la tá ban (vas út, sze mély gép ko csi), köz úti sze -
mély szál lí tást ma guk ban fog la ló kü lön bö zõ te vé keny sé -
gek, ha tár át lé pés (nem zet kö zi szál lí tás), a köz úti sze mély -
szál lí tás sal fog lal ko zó vál la la tok fõbb tí pu sa i nak szer ve -
zé si mód ja.

5. Is me ret kö ve tel mé nyek az egyes gya kor la ti vizs ga -
tár gyak hoz

5.1. Jár mû ve ze tés a köz úti for ga lom ban
A vizs gá ra gyors for gal mi uta kon (au tó pá lyá kon és

autó utakon) és vá ro si fõ út vo na lon ke rül jön sor, ame lyek
kép vi se lik mind azo kat a kü lön bö zõ ne héz sé ge ket, ame -
lyek kel a gép jár mû ve ze tõ ál ta lá ban szem ben ta lál hat ja
ma gát. Kí vá na tos, hogy e vizs gá ra kü lön bö zõ for ga lom sû -
rû sé gi fel té te lek kö zött ke rül jön sor. Az úton töl tött ve ze -
té si idõt op ti má li san kell fel hasz nál ni, hogy a vizs gá zó jár -
tas sá gát min den olyan for gal mi hely zet ben fel le hes sen
mér ni, ami lyen nel majd va ló szí nû leg ta lál koz ni fog.
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5.2. A jár mû ve ze tés hez kap cso ló dó gép ko csi ve ze tõi
gya kor la ti is me re tek:

a) A moz gás ban lévõ jár mû re ható erõk, a sebesség -
váltó-áttétel hasz ná la ta a jár mû ter he lé sé nek és az út jel -
lem zõ i nek meg fele lõen, a jár mû vagy sze rel vény rak sú -
lyá nak ki szá mí tá sa, a tel jes tér fo gat ki szá mí tá sa, a ra ko -
mány el osz tá sa, a ten gely túl ter he lé sé nek kö vet kez mé -
nyei, a jár mû sta bi li tá sa és súly pont ja, cso ma go lás- és rak -
lap tí pu sok. A rög zí tést igény lõ áruk fõ ka te gó ri ái, le fo gá si
és rög zí té si tech ni kák, rög zí tõ he ve de rek hasz ná la ta, rög -
zí tõ esz kö zök el len õr zé se, ke ze lõ be ren de zé sek hasz ná la -
ta, pony vák fel he lye zé se és le vé te le.

b) Hosszan ti és ol dal irá nyú moz gá sok ki egyen lí té se, az 
út töb bi hasz ná ló já nak figye lembevétele, meg fe le lõ hely -
zet az úton, sima fé ke zés, ki nyú ló ré szek ke ze lé se, kü lön -
le ges inf ra struk tú rák hasz ná la ta (köz te rü let, fenn tar tott
sáv), a biz ton sá gos ve ze tés és a töb bi ve ze tõi sze rep üt kö -
zé sé nek ke ze lé se, kom mu ni ká ció az uta sok kal, egyes kü -
lön le ges utas cso por tok (fo gya ték kal élõk, gyer me kek).

c) A moz gás ban lévõ jár mû re ható erõk, a sebesség -
váltó-áttétel hasz ná la ta a jár mû ter he lé sé nek és az út jel -
lem zõ i nek meg fele lõen, a jár mû vagy sze rel vény rak sú -
lyá nak ki szá mí tá sa, a ra ko mány el osz tá sa, a ten gely túl ter -
he lé sé nek kö vet kez mé nyei, a jár mû sta bi li tá sa és súly -
pont ja.

d) A bû nö zés és il le gá lis be ván dor lók csem pé szé sé nek
meg aka dá lyo zá sá val kap cso la tos ál ta lá nos is me re tek, a
kér dés gép jár mû ve ze tõ ket érin tõ ve tü le tei, meg elõ zõ in -
téz ke dé sek, ellen õr zõ kér dés sor, a szál lí tó fe le lõs sé gé re
vo nat ko zó jog sza bá lyok.

e) Er go nó mi ai alap el vek, koc ká za tos moz du la tok és
test hely ze tek, fi zi kai erõn lét, ke ze lé si gya kor la tok, sze mé -
lyi vé de lem.

f) Vi sel ke dés szük ség hely zet ben: a hely zet fel mé ré se,
bal ese tek komp li ká ci ó i nak el ke rü lé se, se gély hí vás, se gít -
ség nyúj tás sé rül tek nek és el sõ se gély, re a gá lás tûz ese tén,
ka mi on/au tó busz uta sa i nak eva ku á lá sa, min den utas biz -
ton sá gá nak biz to sí tá sa, re a gá lás ag resszió ese tén; bal ese ti
je len tés ké szí té sé nek alap el vei.

5.3. Jár mû ve ze tés ve szély hely ze tek lét re ho zá sá ra al -
kal mas tan pá lyán vagy kor sze rû szi mu lá tor be ren de zé sen

A jár mû kü lön bö zõ út vi szo nyok kö zöt ti ke ze lé se, meg -
vál to zott lég kö ri fel té te lek és nap sza kok tól vagy éj sza kai
idõ szak tól füg gõ ve ze tõi ma ga tar tá sok gya kor lá sa szá raz
úton jó lá tá si vi szo nyok mel lett, kor lá to zott lá tá si vi szo -
nyok mel lett, ned ves és kü lö nö sen sí kos út fe lü le ten:

a) vész fé ke zés sel tör té nõ meg ál lás,
b) ha la dás köz be ni meg pör dü lés, sod ró dás ese tén a

gép ko csi meg tar tá sa az úton,
c) fé ke zés köz be ni meg pör dü lés, sod ró dás ese tén a

gép ko csi meg tar tá sa az úton,
d) meg pör dült gép ko csi val meg ál lás aka dály elõtt,
e) aka dály ki ke rü lé se fé ke zés sel és fé ke zés nél kül.
A vizs ga részt erre a cél ra spe ci á li san ki ala kí tott tan pá -

lyán vagy erre al kal mas szi mu lá tor be ren de zé sen kell le -

bo nyo lí ta ni. A tan pá lya és a szi mu lá tor be ren de zés hasz -
ná la tát az NKH Köz pon ti Hi va ta la en ge dé lye zi.

5.4. Vizs ga jár mû vek
A gya kor la ti vizs ga so rán ve ze tett jár mû nek meg kell

fe lel nie a vá lasz tott jár mû ka te gó ri á ra az 5. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

6. Vizs ga kö ve tel mé nyek

A vizs gák ra tör té nõ fel ké szü lés re vo nat ko zó tan anya -
gok tan ter vét, el mé le ti vizs gák vizs ga kér dé se it és a gya -
kor la ti vizs ga fel ada to kat kü lön jog sza bály4 alap ján az
NKH Köz pon ti Hi va ta la ha tá roz za meg. A vizs ga kö ve tel -
mé nyek mi ni mum szint jét – a szak ké pe sí té sek nek az Euró -
pai Kö zös ség tag ál la mai kö zöt ti össze ha son lít ha tó ság ról
 szóló, 1985. jú li us 16-i 85/368/EGK ta ná csi ha tá ro zat
I. mel lék le té ben elõ írt kép zés szint szer ke zet 2. szint jé nek
el éré se mel lett – úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a gép ko csi -
ve ze tõk tu dá sá nak és gya kor la ti kom pe ten ci á já nak szint je
olyan le gyen, hogy a meg fe le lõ ve ze tõi en ge dély kategó -
riába tar to zó jár mû vet tel je sen biz ton sá go san tud ják ve -
zetni.

7. Fel men té sek

Az „Elõ írá sok al kal ma zá sa” el mé le ti vizs ga tárgy ból
nem kell vizs gát ten nie annak a gép ko csi ve ze tõ nek, aki
ren del ke zik a kü lön jog sza bá lyok ban5 meg ha tá ro zott ké -
pe sí tés sel.

8. Kü lön bö ze ti vizs gák

Ha a gép ko csi ve ze tõ ren del ke zik
a) au tó busz ve ze té sé re jo go sí tó alap ké pe sí tés sel és te -

her gép ko csi ve ze té sé re jo go sí tó alap ké pe sí tést is kí ván
sze rez ni, vagy

b) te her gép ko csi ve ze té sé re jo go sí tó alap ké pe sí tés sel
és au tó busz ve ze té sé re jo go sí tó alap ké pe sí tést kí ván sze -
rez ni
az elsõ alap ké pe sí tés meg szer zé se so rán az el mé le ti vizs -
gá kon csak azok ból az is me re tek bõl kell vizs gát ten nie,
ame lyek bõl még nem vizs gá zott.

9. A vizs gák szer ve zé sé ben köz re mû kö dõ kép zõ szer -
vek re vo nat ko zó ren del ke zé sek

9.1. Az alap ké pe sí tés meg szer zé sé hez szük sé ges, az
NKH Köz pon ti Hi va ta la ál tal szer ve zett el mé le ti és gya -
kor la ti vizs gá ra tör té nõ je lent ke zés nek nem fel té te le a
meg elõ zõ szak tan fo lya mon tör té nõ rész vé tel. A vizs gák
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4 A köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak em be rek kép zé sé -
nek és vizs gáz ta tá sá nak ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 70/2005. (IV. 21.)
Korm. ren de let 4.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja.

5 A bel föl di és a nem zet kö zi köz úti áru fu va ro zás szak mai fel té te le i rõl és
en ge dé lye zé si el já rá sá ról  szóló 14/2001. (IV. 20.) Kö ViM ren de let 4.  §-a, az
au tó busszal vég zett bel föl di és nem zet kö zi sze mély szál lí tás szak mai fel té te -
le i rõl és en ge dé lye zé si el já rá sá ról  szóló 49/2001. (XII. 22.) Kö ViM ren de let
4.  §-a.



le bo nyo lí tá sá ban a kép zõ szerv (ok ta tá si köz pont) köz re -
mû kö dé sét – amely nek az alap ké pe sí tés meg szer zés hez
szük sé ges szak tan fo lya mi kép zés vég zé sé hez szük sé ges
jó vá ha gyás sal (en ge déllyel) nem kell ren del kez nie – az
NKH Köz pon ti Hi va ta la a kép zõ szerv írás be li ké rel me
alap ján hagy ja jóvá (en ge dé lye zi). A ké re lem hez a kép zõ
szerv nek csa tol nia kell az aláb bi do ku men tu mo kat:

a) iga zo lás az el mé le ti vizs gák meg tar tá sá ra al kal mas
vizs ga te rem és a kap cso ló dó szo ciá lis lé te sít mé nyek meg -
lé té rõl,

b) iga zo lás a vizs gák hoz kap cso ló dó vizs ga jegy zõi te -
vé keny ség vég zé sé re al kal mas sze mély biz to sí tá sá ról,

c) iga zo lás a gya kor la ti vizs gák le bo nyo lí tás ára al kal -
mas, az 5.4. pont ban meg ha tá ro zott jár mû meg lé té rõl,

d) iga zo lás gya kor la ti vizs gán köz re mû kö dõ ok ta tó
meg lé té rõl, aki az adott jár mû-ka te gó ri á ban ér vé nyes gép -
jár mû ve ze tõi en ge déllyel és a 17.  §-ban meg ha tá ro zott a
jár mû ve ze té si gya kor lat ok ta tá sá ra jo go sí tó ér vé nyes
szak ok ta tói ké pe sí tés sel ren del ke zik,

e) iga zo lás az 5.3. pont ban meg ha tá ro zott tan pá lya
vagy szi mu lá tor be ren de zés meg lé té rõl,

f) iga zo lás a vizs gák meg tar tá sá ra vo nat ko zó, az NKH
Köz pon ti Hi va ta la ál tal ki ala kí tott sza bály zá sok meg lé té rõl.

9.2. A kép zõ szerv írás be li ké re lem alap ján az el mé le ti
és gya kor la ti vizs gák le bo nyo lí tá sá ban a kép zõ szerv köz -
re mû kö dést az NKH Köz pon ti Hi va ta la írás ban jó vá ha -
gyás ki adá sá val ak kor en ge dé lye zi, ha a ké re lem hez a
9.1. pont ban meg ha tá ro zott va la mennyi do ku men tu mot
csa tol ták.

9.3. Az el mé le ti és gya kor la ti vizs gák le bo nyo lí tá sá ban 
a kép zõ szerv köz re mû kö dé sét le he tõ vé tevõ jó vá ha gyást
az en ge dé lye zõ ha tó ság vissza von hat ja vagy fel füg geszt -
he ti, amennyi ben a jó vá ha gyás ki adá sá ra vo nat ko zó fel té -
te lek nek a kép zõ szerv nem tesz ele get.

9.4. Az írás be li és gya kor la ti vizs gán az NKH Köz pon -
ti Hi va ta la ál tal ki ne ve zett vizs ga biz to sok vizs gáz tat nak.
Az NKH Köz pon ti Hi va ta la fel ügye li a vizs gá kat.

9.5. Az NKH Köz pon ti Hi va ta la jo go sult fel ha tal ma -
zás sal ren del ke zõ sze mé lye ket kül de ni, hogy az írás be li és
gya kor la ti vizs gán se géd kez ze nek, valamint jo go sult a
vizs gák el len õr zé sé re ezek meg fe le lõ le bo nyo lí tá sa te kin -
te té ben.”

2. melléklet
a 38/2007. (III. 28.) GKM rendelethez

„13. számú melléklet
a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez

A továbbképzési képesítés megszerzésére
vonatkozó elõ írások

1. A to vább kép zé si ké pe sí té si szak tan fo lya mon a rész -
vé tel kö te le zõ, a tan fo lyam idõ tar ta ma 35 óra, amely éven -
ként leg alább 7 órás tan fo lya mi ré szek re is fel bont ha tó.

A tan fo lyam el vég zé se után vizs gát kell ten ni. A gép ko -
csi ve ze tõ nek az alap ké pe sí té sé hez iga zo dó szak mai to -
vább kép zé si tan fo lya mon kell részt ven nie.

2. A szak tan fo lya mi ok ta tás el mé le ti tan tár gyai és ok -
ta tá si óraszámok

2.1. A biz ton sá gi sza bá lyo kon ala pu ló éssze rû ve ze tés
(10 óra),

2.2. Elõ írá sok al kal ma zá sa (10 óra),

2.3. Egész ség ügyi, köz úti köz le ke dé si és kör nye ze ti
biz ton ság, szer viz, lo gisz ti ka (10 óra),

2.4. A tan fo lyam 30. órá ját kö ve tõ kon zul tá ció (3 óra).
A 2.1. és a 2.3. pont ban meg ha tá ro zott tan tár gyak szak -

tan fo lya mi kö te le zõ óra szá ma i nak 50%-a, valamint az e
tan tár gyak hoz kap cso ló dó vizs ga alól 2012. szep tem ber
9-éig men te sül az a gép jár mû ve ze tõ, aki a ve ze tõi en ge dé -
lyét, vagy a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz -
úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.)
MT ren de let 1. szá mú mel lék le te A. ré szé nek I. fe je ze té -
ben meg ha tá ro zott ké pe sí té sét öt éven be lül sze rez te.

3. A szak tan fo lya mi ok ta tás gya kor lat tan tár gya és ok -
ta tá si óraszáma

Jár mû ve ze té si gya kor lat tan pá lyán vagy erre al kal mas
szi mu lá tor be ren de zé sen (2 óra).

4. Is me ret kö ve tel mé nyek az egyes el mé le ti tan tár gyak -
hoz

4.1. A biz ton sá gi sza bá lyo kon ala pu ló éssze rû ve ze tés
(C1, C1+E, C és C+E jár mû-ka te gó ri ák hoz):

a) a mo tor for ga tó nyo ma té ká val, tel je sít mé nyé vel és
faj la gos tü ze lõ anyag-fo gyasz tá sá val kap cso la tos gör bék, a 
for du lat szám mé rõ op ti má lis hasz ná la ta, sebességváltó-
 áttételi di ag ra mok,

b) a hid ra u li kus, vá ku u mos szer vo fék-rend szer sa já tos
tu laj don sá gai, a fé kek és a las sí tó fék hasz ná la tá nak kor lá -
tai, a fé kek és a las sí tó fék együt tes hasz ná la ta, a se bes ség -
vál tó-át té tel jobb ki hasz ná lá sa, a jár mû te he tet len sé gé nek
ki hasz ná lá sa, las sí tá si és fé ke zé si mó dok lej tõs út sza ka -
szo kon, el já rás meg hi bá so dás ese tén,

c) a tü ze lõ anyag-fo gyasz tás op ti ma li zá lá sá val a köz úti
köz le ke dés kör nye zet vé del mi ha tá sa i val, a gép ko csik kör -
nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos is me re tek,

d) a moz gás ban lévõ jár mû re ható erõk, a sebesség -
váltó-áttétel hasz ná la ta a jár mû ter he lé sé nek és az út jel -
lem zõ i nek meg fele lõen, a jár mû vagy sze rel vény rak sú -
lyá nak, tel jes tér fo ga tá nak ki szá mí tá sa, a ra ko mány el osz -
tá sa, a ten gely túl ter he lé sé nek kö vet kez mé nyei, a jár mû
sta bi li tá sa és súly pont ja, cso ma go lás- és rak lap tí pu sok; a
rög zí tést igény lõ áruk fõ ka te gó ri ái, le fo gá si és rög zí té si
tech ni kák, rög zí tõ he ve de rek hasz ná la ta, rög zí tõ esz kö zök 
el len õr zé se, ke ze lõ be ren de zé sek hasz ná la ta, pony vák fel -
he lye zé se és le vé te le.
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4.2. A biz ton sá gi sza bá lyo kon ala pu ló éssze rû ve ze tés
(D1, D1+E, D és D+E jár mû-ka te gó ri ák hoz):

a) a mo tor for ga tó nyo ma té ká val, tel je sít mé nyé vel és
faj la gos tü ze lõ anyag-fo gyasz tá sá val kap cso la tos gör bék, a 
for du lat szám mé rõ op ti má lis hasz ná la ta, sebességváltó-
 áttételi di ag ra mok,

b) a hid ra u li kus, vá ku u mos szer vo fék-rend szer sa já tos
tu laj don sá gai, a fé kek és a las sí tó fék hasz ná la tá nak kor lá -
tai, a fé kek és a las sí tó fék együt tes hasz ná la ta, a se bes ség -
vál tó-át té tel jobb ki hasz ná lá sa, a jár mû te he tet len sé gé nek
ki hasz ná lá sa, las sí tá si és fé ke zé si mó dok lej tõs út sza ka -
szo kon, el já rás meg hi bá so dás ese tén,

c) a tü ze lõ anyag-fo gyasz tás op ti ma li zá lá sá val a köz úti
köz le ke dés kör nye zet vé del mi ha tá sa i val, a gép ko csik kör -
nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos is me re tek,

d) a hosszan ti és ol dal irá nyú moz gá sok ki egyen lí té se,
az út töb bi hasz ná ló já nak figye lembevétele, meg fe le lõ
hely zet az úton, sima fé ke zés, ki nyú ló ré szek ke ze lé se, kü -
lön le ges inf ra struk tú rák hasz ná la ta (köz te rü let, fenn tar tott 
sáv), a biz ton sá gos ve ze tés és a töb bi ve ze tõi sze rep üt kö -
zé sé nek ke ze lé se, kom mu ni ká ció az uta sok kal, egyes kü -
lön le ges utas cso por tok (fo gya ték kal élõk, gyer me kek),

e) a moz gás ban lévõ jár mû re ható erõk, a sebesség -
váltó-áttétel hasz ná la ta a jár mû ter he lé sé nek és az út jel -
lem zõ i nek meg fele lõen, a jár mû vagy sze rel vény rak sú -
lyá nak ki szá mí tá sa, a ra ko mány el osz tá sa, a ten gely túl ter -
he lé sé nek kö vet kez mé nyei, a jár mû sta bi li tá sa és súly -
pont ja.

4.3. Elõ írá sok al kal ma zá sa (C1, C1+E, C és C+E
jármû- kategóriákhoz):

a) a köz úti szál lí tá si jel lem zõ ma xi má lis mun ka idõ sza -
kok; a 3820/85/EGK, az 561/2006/EK, a 3821/85/EGK
ren de let és a 2002/15/EK irány elv alap el vei, al kal ma zá sa
és kö vet kez mé nyei; a me net író ké szü lék hasz ná la tá nak el -
mu lasz tá sá ért, nem meg fe le lõ hasz ná la tá ért és meg ha mi sí -
tá sá ért járó szank ci ók; a köz úti szál lí tás tár sa dal mi kör -
nye ze té nek is me re te: a gép jár mû ve ze tõk jo gai és kö te les -
sé gei az alap ké pe sí tés és a to vább kép zés te kin te té ben,

b) szál lí tá si te vé keny ség re vo nat ko zó en ge dé lyek, áru -
szál lí tás ra vo nat ko zó szab vány szer zõ dé sek sze rin ti kö te -
le zett sé gek, szál lí tá si szer zõ dés ré szét ké pe zõ do ku men tu -
mok el ké szí té se, nem zet kö zi szál lí tá si en ge dé lyek, a nem -
zet kö zi köz úti áru szál lí tá si szer zõ dés rõl  szóló egyez mény
sze rin ti kö te le zett sé gek, nem zet kö zi fu var le vél el ké szí té -
se, ha tár át lé pés, szál lít má nyo zók, spe ci á lis áru kí sé rõ ok -
má nyok.

4.4. Elõ írá sok al kal ma zá sa (D1, D1+E, D és D+E jár -
mû-ka te gó ri ák hoz):

a) a köz úti szál lí tás ra jel lem zõ ma xi má lis mun ka idõ -
sza kok; a 3820/85/EGK, az 561/2006/EK, a 3821/85/EGK 
ren de let és a 2002/15/EK irány elv alap el vei, al kal ma zá sa
és kö vet kez mé nyei; a me net író ké szü lék hasz ná la tá nak el -
mu lasz tá sá ért, nem meg fe le lõ hasz ná la tá ért és meg ha mi sí -
tá sá ért járó szank ci ók; a köz úti szál lí tás tár sa dal mi kör -

nye ze té nek is me re te: a gép jár mû ve ze tõk jo gai és kö te les -
sé gei az alap ké pe sí tés és a to vább kép zés te kin te té ben,

b) egyes utas cso por tok szál lí tá sa, az au tó busz fe dél ze ti
biz ton sá gi fel sze re lé se, biz ton sá gi övek, a jármû terhelése.

4.5. Egész ség ügyi, köz úti köz le ke dé si és kör nye ze ti
biz ton ság, szer viz, lo gisz ti ka (C1, C1+E, C és C+E
jármû- kategóriákhoz):

a) a szál lí tá si ága zat ra jel lem zõ mun ka he lyi bal ese tek
tí pu sai, köz úti bal ese ti sta tisz ti kák, ka mi o nok sze re pe, em -
ber i, anya gi és pénzügyi következmények,

b) az il le gá lis be ván dor lás ra, csem pé szet re vo nat ko zó
ál ta lá nos is me re tek, a kér dés gép jár mû ve ze tõ ket érin tõ ve -
tü le tei, meg elõ zõ in téz ke dé sek, ellen õr zõ kér dés sor, a
szál lí tó fe le lõs sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lyok,

c) er go nó mi ai alap el vek; koc ká za tos moz du la tok és
test hely ze tek, fi zi kai erõn lét, ke ze lé si gya kor la tok, sze mé -
lyi vé de lem,

d) az egész sé ges, ki egyen sú lyo zott táp lál ko zás alap el -
vei, az al ko hol, a ká bí tó sze rek és a vi sel ke dést va ló szí nû -
leg be fo lyá so ló más anya gok ha tá sai, a fá radt ság és stressz 
tü ne tei, okai és ha tá sai, a mun ka/pi he nés alap cik lu sá nak
alap ve tõ sze re pe,

e) vi sel ke dés szük ség hely zet ben: a hely zet fel mé ré se,
bal ese tek komp li ká ci ó i nak el ke rü lé se, se gély hí vás, se gít -
ség nyúj tás sé rül tek nek és el sõ se gély, re a gá lás tûz ese tén,
uta sok eva ku á lá sa, min den utas biz ton sá gá nak biz to sí tá sa, 
re a gá lás ag resszió ese tén; bal ese ti je len tés ké szí té sé nek
alap el vei,

f) a gép jár mû ve ze tõ ma ga tar tá sa és a vál la lat ar cu la ta: a 
gép jár mû ve ze tõ ál tal nyúj tott szol gál ta tás szín vo na lá nak
fon tos sá ga a vál la lat szá má ra; a gép jár mû ve ze tõ sze re pei,
kik kel érint ke zik mun ká ja so rán, a jár mû kar ban tar tá sa,
mun ka szer ve zés, jog vi ták ke res ke del mi és pénz ügyi ha tá -
sai,

g) a köz úti fu va ro zás más szál lí tá si mó dok vi szony la tá -
ban (ver seny, szál lí tók), kü lön bö zõ köz úti szál lí tá si te vé -
keny sé gek (szál lí tás el len szol gál ta tás fe jé ben, sa ját szám -
la, ki egé szí tõ szál lí tá si te vé keny sé gek), a szál lí tá si vál la la -
tok és a ki egé szí tõ szál lí tá si te vé keny sé gek fõ faj tá i nak
szer ve zé se, szál lí tá si sza ko so dá sok (köz úti tar tály ko csi,
sza bá lyo zott hõ mér sék le tû jár mû stb.), az ipar ág vál to zá -
sai (a nyúj tott szol gál ta tá sok di ver zi fi ká ci ó ja, vas út és
köz út kom bi ná lá sa, al vál lal ko zók stb.).

4.6. Egész ség ügyi, köz úti köz le ke dé si és kör nye ze ti
biz ton ság, szer viz, lo gisz ti ka (D1, D1+E, D és D+E
jármû- kategóriákhoz):

a) a szál lí tá si ága zat ra jel lem zõ mun ka he lyi bal ese tek
tí pu sai, köz úti bal ese ti sta tisz ti kák, au tó bu szok sze re pe,
em ber i, anya gi és pénz ügyi kö vet kez mé nyek,

b) az il le gá lis be ván dor lás ra, csem pé szet re vo nat ko zó
ál ta lá nos is me re tek, a kér dés gép jár mû ve ze tõ ket érin tõ ve -
tü le tei, meg elõ zõ in téz ke dé sek, ellen õr zõ kér dés sor, a
szál lí tó fe le lõs sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lyok,
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c) er go nó mi ai alap el vek; koc ká za tos moz du la tok és
test hely ze tek, fi zi kai erõn lét, ke ze lé si gya kor la tok, sze mé -
lyi vé de lem,

d) az egész sé ges, ki egyen sú lyo zott táp lál ko zás alap el -
vei, az al ko hol, a ká bí tó sze rek és a vi sel ke dést va ló szí nû -
leg be fo lyá so ló más anya gok ha tá sai, a fá radt ság és stressz 
tü ne tei, okai és ha tá sai, a mun ka/pi he nés alap cik lu sá nak
alap ve tõ sze re pe,

e) vi sel ke dés szük ség hely zet ben: a hely zet fel mé ré se,
bal ese tek komp li ká ci ó i nak el ke rü lé se, se gély hí vás, se gít -
ség nyúj tás sé rül tek nek és el sõ se gély, re a gá lás tûz ese tén,
uta sok eva ku á lá sa, min den utas biz ton sá gá nak biz to sí tá sa, 
re a gá lás ag resszió ese tén; bal ese ti je len tés ké szí té sé nek
alap el vei,

f) a gép jár mû ve ze tõ ma ga tar tá sa és a vál la lat ar cu la ta: a 
gép jár mû ve ze tõ ál tal nyúj tott szol gál ta tás szín vo na lá nak
fon tos sá ga a vál la lat szá má ra; a gép jár mû ve ze tõ sze re pei,
kik kel érint ke zik mun ká ja so rán, a jár mû kar ban tar tá sa,
mun ka szer ve zés, jog vi ták ke res ke del mi és pénz ügyi ha -
tásai,

g) a köz úti sze mély szál lí tás más sze mély szál lí tá si mó -
dok vi szony la tá ban (vas út, sze mély gép ko csi), köz úti sze -
mély szál lí tást ma guk ban fog la ló kü lön bö zõ te vé keny sé -
gek, ha tár át lé pés (nem zet kö zi szál lí tás), a köz úti sze mély -
szál lí tás sal fog lal ko zó vál la la tok fõbb tí pu sa i nak szer ve -
zé si mód ja.

5. Is me ret kö ve tel mé nyek a gya kor la ti tan tárgy hoz

A jár mû kü lön bö zõ út vi szo nyok kö zöt ti ke ze lé se, meg -
vál to zott lég kö ri fel té te lek és nap sza kok tól vagy éj sza kai
idõ szak tól füg gõ ve ze tõi ma ga tar tá sok gya kor lá sa szá raz
úton jó lá tá si vi szo nyok mel lett, kor lá to zott lá tá si vi szo -
nyok mel lett, ned ves és kü lö nö sen sí kos út fe lü le ten:

a) vész fé ke zés sel tör té nõ meg ál lás,
b) ha la dás köz be ni meg pör dü lés, sod ró dás ese tén a

gép ko csi meg tar tá sa az úton,
c) fé ke zés köz be ni meg pör dü lés, sod ró dás ese tén a

gép ko csi meg tar tá sa az úton,
d) meg pör dült gép ko csi val meg ál lás aka dály elõtt,
e) aka dály ki ke rü lé se fé ke zés sel és fé ke zés nél kül.
A gya kor la ti ok ta tást erre a cél ra spe ci á li san ki ala kí tott

tan pá lyán vagy erre al kal mas szi mu lá tor be ren de zé sen
kell le bo nyo lí ta ni. A tan pá lya és a szi mu lá tor be ren de zés 
hasz ná la tát az NKH Köz pon ti Hi va ta la en ge dé lye zi.

6. A szak tan fo lya mi ok ta tás ra vo nat ko zó rendelke -
zések

6.1. A tan fo lya mi ok ta tás tan ter vét, az al kal maz ha tó tan -
se géd le te ket, il le tõ leg a vizs ga kö ve tel mé nye it kü lön jog sza -
bály6 alap ján az NKH Köz pon ti Hi va ta la ha tá roz za meg.

6 A köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak em be rek kép zé sé -
nek és vizs gáz ta tá sá nak ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 70/2005. (IV. 21.)
Korm. ren de let 4.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja.

6.2. A tan fo lya mi ok ta tás el mé le ti tan tár gya it csak az
ok tat hat ja, aki fel sõ fo kú szak mai is me re tek kel ren del ke -
zik a tan tárgy is me ret anya gá ról és ok ta tá si mód sze re i rõl,
to váb bá ok ta tói te vé keny sé gét az NKH Köz pon ti Hi va ta la
en ge dé lyez te.

6.3. A gya kor la ti tan tár gyat csak az ok tat hat ja, aki
a) meg fe le lõ szak mai is me re tek kel ren del ke zik a gya -

kor la ti ok ta tás is me ret anya gá ról és ok ta tá si mód sze re i rõl,
b) az adott jár mû-ka te gó ri á ban ér vé nyes hi va tá sos gép -

jár mû ve ze tõi ké pe sí tés sel vagy a 17.  §-ban meg ha tá ro zott
a jár mû ve ze té si gya kor lat ok ta tá sá ra jo go sí tó ér vé nyes
szak ok ta tói ké pe sí tés sel
ren del ke zik.

6.4. A gya kor la ti tan tárgy ok ta tá sa olyan jár mû vel vé -
gez he tõ, amely meg fe lel az 5. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott fel té te lek nek. A gya kor la ti ok ta tás szi mu lá tor be -
ren de zés sel is vé gez he tõ.

6.5. A kép zõ szer vek nek ga ran tál nia kell, hogy a 6.2. és 
6.3. pon tok ban meg ha tá ro zott ok ta tók ala pos is me re tek kel 
ren del kez nek a leg fris sebb sza bá lyo zá sok ról és kép zé si
kö ve tel mé nyek rõl.

7. A to vább kép zé si szak tan fo lya mi ok ta tást vég zõ kép -
zõ szerv re vo nat ko zó ren del ke zé sek

7.1. A to vább kép zé si szak tan fo lya mi ok ta tás vég zé sét
az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga
írás be li ké re lem re hagy ja jóvá (en ge dé lye zi). A ké re lem -
hez a kép zõ szerv nek (ok ta tá si köz pont nak) csa tol nia kell
az aláb bi do ku men tu mo kat:

a) iga zo lást az el mé le ti tan tár gyak ok ta tá sá ra al kal mas
tan te rem és a kap cso ló dó szo ciá lis lé te sít mény meg lé té rõl,

b) iga zo lást az NKH Köz pon ti Hi va ta la ál tal meg ha tá -
ro zott tan terv és tan se géd let ren del ke zés re ál lá sá ról,

c) a meg fe le lõ mi nõ sí té si és kép zé si prog ra mot, amely
meg ha tá roz za az ok ta tott tan tár gya kat és a ja va solt vég re -
haj tá si ter vet, valamint ok ta tá si mód sze re ket az 1–6. pont -
ban meg ha tá ro zot tak nak meg fele lõen,

d) az ok ta tók ké pe sí té sét és te vé keny sé gi te rü le te i ket,
e) tá jé koz ta tást a tan fo lya mok hely szí né rõl, az ok ta tá si

anya gok ról, a gya kor la ti fog lal ko zás esz kö ze i rõl és az ok -
ta tás hoz hasz nált jár mû ál lo mány ról,

f) tá jé koz ta tás a tan fo lya mon tör té nõ rész vé tel kö rül -
mé nye i rõl (a részt ve võk szá má ról),

g) a kép zõ szerv nek iga zol nia kell, hogy a kép zés ben
köz re mû kö dõ el mé le ti és gya kor la ti szak ok ta tók ala pos is -
me re tek kel ren del kez nek a leg fris sebb sza bá lyo zá sok ról
és kép zé si kö ve tel mé nyek rõl.

7.2. Az írás be li ké re lem alap ján a to vább kép zé si szak -
tan fo lya mi ok ta tás vég zé sét az NKH Kö zép-ma gyar or szá -
gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga jó vá ha gyás ki adá sá val ak kor
en ge dé lye zi, ha a ké re lem hez a 7.1. pont ban meg ha tá ro -
zott va la mennyi do ku men tu mot – az 1–6. pon tok ban meg -
ha tá ro zott fel té te lek tel je sí tést iga zo ló tar ta lom mal – csa -
tol ták.

2007/36. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2325



7.3. A továbbképzési szaktanfolyami oktatás végzésére
vonatkozó jóváhagyást az engedélyezõ hatóság visszavon-
hatja vagy felfüggesztheti, amennyiben a jóváhagyás kiadá-
sára vonatkozó feltételeknek a képzõ szerv nem tesz eleget.

7.4. A jóváhagyó hatóság jogosult felhatalmazással
rendelkezõ személyeket küldeni, hogy a továbbképzési
szaktanfolyami oktatás végzésére vonatkozó jóváhagyás-
sal rendelkezõ képzõ szervek tanfolyamain segédkezze-
nek, valamint jogosult e képzõ szervek ellenõrzésére a fel-
használt anyagok és eszközök, továbbá a tanfolyamok
megfelelõ lebonyolítása tekintetében.

8. A továbbképzési szaktanfolyami képzésen történt
részvétel és a vizsga igazolása

A szaktanfolyami képzésen részt vett, és a szakmai vizs-
gabizottság elõtt sikeres vizsgát tett gépkocsivezetõ részé-
re a vizsgajegyzõkönyv alapján az NKH Központi Hivata-
la a 14. számú melléklet szerinti igazolványt ad ki.”

3. melléklet

a 38/2007. (III. 28.) GKM rendelethez

„14. számú melléklet

a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez

A GÉPJÁRMÛVEZETÕI KÉPESÍTÉSI
IGAZOLVÁNY MINTÁJA

Elülsõ oldal

Az igazolvány bal felsõ sarkába tartalmazza a kiállító
EU-tagállam megkülönböztetõ jelzését.

Hátoldal

Az igazolvány rovatainak kitöltése:

1. vezetéknév;

2. keresztnév;

3. születési idõ és hely;

4/a a kiállítás idõpontja;

4/b az érvényesség idõpontja;

4/c a kiállító hatóság megnevezése;

4/d a kiállító hatóság nyilvántartási száma;

5/a a vezetõi engedély száma;

5/b a vezetõi engedély sorozatszáma;

6. fénykép;

7. aláírása;

8. a lakóhelye vagy tartózkodási hely postai címe;

9. azon gépjármû-kategória, -alkategória, amelyek-
re vonatkozóan a gépjármûvezetõ megfelel az alapképesí-
tési vagy szakmai továbbképzési követelménynek;

10. közösségi kód: 95 szám és a vezetõi engedély ka-
tegóriájához tartozó alapképesítés vagy szakmai tovább-
képzés érvényességi dátuma;

11. nem kell kitölteni.

Az igazolvány hátoldalán feltüntetett, az egyes rovatok
magyarázatát tartalmazó részt magyar és angol nyelven
kell kitölteni.
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Az igazolvány megnevezései a Közösség többi hivata-
los nyelvein:

Az igazolvány fizikai jellemzõire vonatkozó követel-
mények:

a) feleljen meg az ISO 7810 és MSZ ISO 7816–1 szab-
ványoknak;

b) a fizikai jellemzõknek való megfelelést az
ISO 10373 szabvány szerint kell ellenõrizni;

c) biztonsági jellemzõi feleljenek meg a vezetõi enge-
dély esetében alkalmazott követelményeknek;

d) referencia színek:
da) kék: Pantone Reflex Blue,
db) sárga: Pantone Yellow;
e) az igazolvány vonalkóddal is ellátható, a vonalkód

nem tartalmazhat más információt, mint amelyet olvasható
formában már rávezettek az igazolványra, vagy amely az
igazolvány kiállítási folyamatának szempontjából lé-
nyeges.”

A gazdasági és közlekedési miniszter
39/2007. (III. 28.) GKM

rendelete
a közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti

közlekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák
díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet

módosításáról

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
e) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – az
adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben – a követ-
kezõket rendelem el:

1. §

A közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti közle-
kedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól
szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet 3. számú mel-
léklete a következõ 5. ponttal egészül ki:

„5. A külön jogszabályban1 meghatározott
gépjármûvezetõi képesítési igazolvány
kiadásának, cseréjének, pótlásának díja 7700”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1 A gazdasági és közlekedési miniszter 38/2007. (III. 28.) GKM rendele-
te a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rende-
let módosításáról.

Az oktatási és kulturális miniszter
22/2007. (III. 28.) OKM

rendelete

egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról,
illetve régészeti védettség megszüntetésérõl

Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § d) pont-
jában meghatározott feladatkörömben eljárva, a kulturális
örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 15. §
(1) bekezdése alapján, az érintett miniszterekkel egyetér-
tésben, a következõket rendelem el:

1. §

(1) Kiemelten védett régészeti lelõhellyé nyilvánítom a
Kölked (Baranya megye), külterület 023/8, 023/9, 023/10,
023/11, 023/12, 023/13, 023/14, 023/15, 023/16, 023/17,
023/18, 023/19, 023/20, 023/21, 023/22, 023/23 és 024/7
helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 024/8 hely-
rajzi szám alatt nyilvántartott kivett, valamint a 024/9
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hely raj zi szám alatt nyil ván tar tott gyep mû ve lé si ágú, ter -
mé szet ben a Fe ke te ka pu-dû lõ ben ta lál ha tó in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó vas ko ri és avar kori te le pü lés
és te me tõ ma rad vá nya i nak meg õr zé se, a le lõ hely ku tat ha -
tó sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a ki e mel ten vé dett ré gé -
sze ti le lõ he lyet az I. ka te gó ri á ba so ro lom.

2.  §

(1) Ki e mel ten vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a
Pécs vá rad (Ba ra nya me gye), bel te rü let 1280/1, 1281,
1282/2, 1282/3 és 1283 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar -
tott ki vett mû ve lé si ágú in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó kö zép ko ri ere de tû ben cés
apát ság és vár ma rad vá nya i nak meg õr zé se, a le lõ hely
kutat hatóságának biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a ki e mel ten vé dett ré gé -
sze ti le lõ he lyet az I. ka te gó ri á ba so ro lom.

3.  §

(1) Ki e mel ten vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a
Süt tõ (Ko má rom-Esz ter gom me gye), kül te rü let 013, 030
és 041 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott ki vett, a 028 és
033 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott erdõ, a
031/3 hely raj zi szám alatt nyil ván tar tott szõ lõ, a 031/4,
031/5, 031/6, 031/7, 031/8, 031/9, 031/10, 040, 045/1,
045/2 és 045/3 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott
 szántó, a 039 hely raj zi szám alatt nyil ván tar tott gyep,
valamint a zárt kert 2350, 2351, 2353, 2358, 2359, 2360,
2501, 2527/1 és 2527/2 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar -
tott szán tó, a 2352, 2355 és 2362 hely raj zi szá mok alatt
nyil ván tar tott gyep, a 2354 hely raj zi szám alatt nyil ván tar -
tott erdõ, a 2356/4, 2356/5, 2356/6, 2356/7, 2356/8, 2357
és 2361 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott kert, a
2356/9 hely raj zi szám alatt nyil ván tar tott ki vett, to váb bá a
Nesz mély (Ko má rom-Esz ter gom me gye), kül te rü let
0386/2 hely raj zi szám alatt nyil ván tar tott ki vett mû ve lé si
ágú in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó kora és kö zép sõ bronz ko ri,
valamint kora vas ko ri erõ dí tett te le pü lé sek és ha lom sí ros
te me tõ ma rad vá nya i nak meg õr zé se, a le lõ hely ku tat ha tó -
sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a ki e mel ten vé dett ré gé -
sze ti le lõ he lyet az I. ka te gó ri á ba so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ 031/9, 040, 045/1 és
045/2 hely raj zi szá mú in gat la nok ese té ben a Ma gyar
 Államot elõ vá sár lá si jog il le ti meg.

4.  §

(1) Ki e mel ten vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a
Ti hany (Veszp rém me gye), bel te rü let 1/1, 1/2, 2, 4, 120/2,
125 és 205 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott ki vett,
valamint a 3 hely raj zi szám alatt nyil ván tar tott erdõ mû ve -
lé si ágú in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó kö zép ko ri ere de tû ben cés
apát ság és vár ma rad vá nya i nak meg õr zé se, a le lõ hely ku -
tat ha tó sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a ki e mel ten vé dett ré gé -
sze ti le lõ he lyet az I. ka te gó ri á ba so ro lom.

5.  §

(1) Ki e mel ten vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a
Veszp rém (Veszp rém me gye), bel te rü let 6438/2, 6438/3,
6438/4 és 6474 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott ki vett
mû ve lé si ágú, ter mé szet ben a Veszp rém-völgy te le pü lés -
ré szen ta lál ha tó in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó kö zép ko ri apá ca ko los tor ma -
rad vá nya i nak meg õr zé se, a le lõ hely ku tat ha tó sá gá nak biz -
to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak  alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a ki e mel ten vé dett ré gé -
sze ti le lõ he lyet az I. ka te gó ri á ba so ro lom.

6.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a 
Ba kony bél (Veszp rém me gye), bel te rü let 29/1, 29/2, 30,
31, 83/2, 501/4 és 502 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott 
ki vett mû ve lé si ágú in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó ben cés mo nos tor és késõ kö -
zép ko ri – kora új ko ri vár ma rad vá nya i nak meg õr zé se, a le -
lõ hely ku tat ha tó sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak  alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré -
gé sze ti le lõ he lyet a II. ka te gó ri á ba so ro lom.
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7.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a 
Ba la ton sza ba di (So mogy me gye), kül te rü let 0195/25 és
0195/28 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott szõ lõ és ki -
vett, valamint a 0195/26 hely raj zi szám alatt nyil ván tar tott
ki vett mû ve lé si ágú, ter mé szet ben a Pusz ta to rony-dû lõ ben 
ta lál ha tó in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó kö zép ko ri temp lom, ud var -
ház és fa lu hely ma rad vá nya i nak meg õr zé se, a le lõ hely ku -
tat ha tó sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak  alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré -
gé sze ti le lõ he lyet a II. ka te gó ri á ba so ro lom.

8.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a 
Fo nyód (So mogy me gye), bel te rü let 6484 hely raj zi szám
alatt nyil ván tar tott ki vett mû ve lé si ágú, ter mé szet ben a
Vár hegy te le pü lés ré szen ta lál ha tó in gat lant.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó kö zép ko ri vár ma rad vá nya i -
nak meg õr zé se, a le lõ hely ku tat ha tó sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak  alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré -
gé sze ti le lõ he lyet a II. ka te gó ri á ba so ro lom.

9.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a 
Gá los fa (So mogy me gye), kül te rü let 065/1 hely raj zi szám
alatt nyil ván tar tott gyep és erdõ mû ve lé si ágú, ter mé szet -
ben a Nagy-Ká nya-vár-dû lõ ben ta lál ha tó in gat lant.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó kö zép ko ri ud var ház és pá los
ko los tor ma rad vá nya i nak meg õr zé se, a le lõ hely ku tat ha tó -
sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak  alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré -
gé sze ti le lõ he lyet a II. ka te gó ri á ba so ro lom.

10.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a 
Nagy har sány (Ba ra nya me gye), kül te rü let 0180 hely raj zi
szám alatt nyil ván tar tott erdõ, gyep és ki vett, valamint a
0181 hely raj zi szám alatt nyil ván tar tott erdõ és ki vett mû -
ve lé si ágú, ter mé szet ben a Szár som lyó-he gyen ta lál ha tó
in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó, 13. szá zad ban épült kõ vár
ma rad vá nya i nak meg õr zé se, a le lõ hely ku tat ha tó sá gá nak
biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak  alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré -
gé sze ti le lõ he lyet a II. ka te gó ri á ba so ro lom.

11.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a 
Pál fa (Tol na me gye), kül te rü let 06/20, 06/34 és 06/35
hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott szán tó mû ve lé si ágú,
ter mé szet ben a Tég lás-dû lõ ben ta lál ha tó in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó kö zép ko ri ko los tor és falu
ma rad vá nya i nak meg õr zé se, a le lõ hely ku tat ha tó sá gá nak
biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak  alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré -
gé sze ti le lõ he lyet a II. ka te gó ri á ba so ro lom.

12.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a 
So mogy fajsz (So mogy me gye), kül te rü let 083/6 hely raj zi
szám alatt nyil ván tar tott ki vett mû ve lé si ágú in gat lant.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó hon fog la lás kori vas ol vasz tó
mû hely meg õr zé se, a le lõ hely ku tat ha tó sá gá nak biztosí -
tása.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak  alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré -
gé sze ti le lõ he lyet a II. ka te gó ri á ba so ro lom.

13.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a 
Sü meg (Veszp rém me gye), kül te rü let 084 hely raj zi szám
alatt nyil ván tar tott erdõ, gyep és út mû ve lé si ágú, ter mé -
szet ben a Temp lom-sû rû el ne ve zé sû ha tár ré szen ta lál ha tó
in gat lant.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó Sar valy nevû kö zép ko ri te le -
pü lés és temp lom ma rad vá nya ink meg õr zé se, a le lõ hely
ku tat ha tó sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak  alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré -
gé sze ti le lõ he lyet a II. ka te gó ri á ba so ro lom.
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14.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom
Sza bad híd vég (Fej ér me gye), kül te rü let 012/2 hely raj zi
szám alatt nyil ván tar tott szán tó, erdõ, gyep és ki vett mû ve -
lé si ágú, ter mé szet ben a Pusz ta vár ha tár ré szen ta lál ha tó in -
gat lant.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó késõ vas ko ri és kö zép ko ri
föld vár ma rad vá nya i nak meg õr zé se, a le lõ hely ku tat ha tó -
sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak  alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré -
gé sze ti le lõ he lyet a II. ka te gó ri á ba so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg je lölt in gat lan ese té ben a
Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti meg.

15.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a 
Za la szán tó (Zala me gye), kül te rü let 045/13, 045/49 és
045/50 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott ki vett mûve -
lési ágú, ter mé szet ben a Tá ti ka-he gyen ta lál ha tó in gat la -
no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó késõ bronz ko ri – kora vas ko ri 
erõ dí tett te le pü lés és a 13. szá zad ban épült kõ vár ma rad vá -
nya i nak meg õr zé se, a le lõ hely ku tat ha tó sá gá nak biztosí -
tása.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak  alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré -
gé sze ti le lõ he lyet a II. ka te gó ri á ba so ro lom.

16.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a 
Za la szentg rót (Zala me gye), kül te rü let 0283/2 hely raj zi
szám alatt nyil ván tar tott gyep, valamint a zárt kert 3607
hely raj zi szám alatt nyil ván tar tott erdõ és gyep mû ve lé si
ágú, ter mé szet ben a Csú szó domb te le pü lés ré szen ta lál ha tó 
in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó bronz ko ri erõ dí tett te le pü lés,
valamint kö zép ko ri temp lom és te me tõ ma rad vá nya i nak
meg õr zé se, a le lõ hely ku tat ha tó sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak  alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré -
gé sze ti le lõ he lyet a II. ka te gó ri á ba so ro lom.

17.  §

(1) A Mû ve lõ dé si Mi nisz té rium 61.974/84. szá mú ha tá -
ro za tá val ré gé sze ti je len tõ sé gû vé dett te rü let té nyil vá ní tott 

Száz ha lom bat ta (Pest me gye), bel te rü let 2513/2, 2522/1,
2522/2, 2528/1, 2529/6, 2529/7, 2529/8, 2529/9, 2530/1,
2530/3, 2530/4, 2532/3, 2532/4, 2535/1 és 2536/1 hely -
rajzi szá mok alatt nyil ván tar tott ki vett mû ve lé si ágú in gat -
la nok ré gé sze ti vé dett sé gét meg szün te tem.

(2) Az 1984-ben vé det té nyil vá ní tott Száz ha lom bat ta
(Pest me gye), bel te rü let 3022, 3028, 3029, 3030, 3032,
3035 és 3036 hely raj zi szá mú in gat la nok meg osz tá sá ból
ke let ke zett, de a ki e mel ten vé dett kora vas ko ri ha lom sí ros
te me tõ te rü le tén kí vül ta lál ha tó in gat la no kon a ré gé sze ti
vé dett ség fenn tar tá sa nem in do kolt.

18.  §

Az e ren de let ben vé det té nyil vá ní tott te rü le te ken a
 Kulturális Örök ség vé del mi Hi va tal en ge dé lye szük sé ges a 
Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal el já rá sa i ra vo nat ko zó
sza bá lyok ról  szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM ren de let 8.  §
(1) be kez dé sé nek a)–e) pont já ban fel so rolt te vé keny sé -
gek hez.

19.  §

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

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

A pénzügyminiszter
5/2007. (III. 28.) PM

rendelete

a származtatott (derivatív) ügyletek fedezetbe
vonásáról és nyilvántartásáról

A jel zá log-hi tel in té zet rõl és a jel zá log le vél rõl  szóló
1997. évi XXX. tör vény 27.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a pénz ügy mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának g) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben az 
aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

(1) A jel zá log-hi tel in té zet a jel zá log-hi tel in té zet rõl és a
jel zá log le vél rõl  szóló 1997. évi XXX. tör vény ben
(a továb biak ban: Jht.) és az e ren de let ben meg ha tá ro zott
fel té te lek tel je sü lé se ese tén ren des fe de zet ként ve he ti
figye lembe az ál ta la ki bo csá tott jel zá log le ve lek kel,
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valamint az ezen jel zá log le ve lek fe de ze te i vel kap cso lat -
ban kö tött szár maz ta tott (de ri va tív) ügy le te ket.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban

1. no mi ná lis ér ték: a pénz áram lá sok fu tam idõ vé gé ig
szá mí tott, a tárgy na pon is mert ügy le tek és fel té te lek alap -
ján össze sí tett ér té ke;

2. net tó sí tott ér ték: a szár maz ta tott (de ri va tív) ügy let
tárgy na pon szá mí tott je len ér té ke kor ri gál va a de ri va tív
part ner nek át adott, vagy a de ri va tív part ner tõl ka pott biz -
to sí té kok össze gé vel.

2.  §

A szár maz ta tott (de ri va tív) ügy let ren des fe de zet ként
tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lé rõl, valamint a fe de zet nyil -
ván tar tás ból  való tör lé sé rõl a de ri va tív part nert a tárgy na -
pon kell ér te sí te ni.

3.  §

A szár maz ta tott (de ri va tív) ügy let bõl szár ma zó jel zá -
log-hi tel in té ze ti kö ve te lés biz to sí té ka kész pénz, illetve
tõzs dén vagy más el is mert pi a con jegy zett, vagy egyéb -
ként az adott idõ pont ban a fe lek tõl füg get le nül meg ha tá -
roz ha tó ár ral ren del ke zõ for ga lom ké pes ér ték pa pír le het.

4.  §

(1) Nem von ha tó ren des fe de zet be az olyan szár maz ta -
tott (de ri va tív) ügy let, amely nek alap já ul áru szol gál.

(2) A no mi ná lis ér té ken és je len ér té ken is nyil ván tar tott
fe de ze tek kö zött a szár maz ta tott (de ri va tív) ügy le tet
ugyan csak ki kell mu tat ni no mi ná lis ér té ken és jelen -
értéken is.

(3) A no mi ná lis ér té ken tör té nõ nyil ván tar tás ba vé telt
oly mó don kell el vé gez ni, hogy a szár maz ta tott (de ri va tív)
ügy le te ket ele mi pénz ára mok ra kell bon ta ni, a pénz ára mo -
kat pe dig azok tõke vagy ka mat jel le gé tõl füg gõ en kell be -
so rol ni. A de ri va tív part ner nek át adott, illetve a de ri va tív
part ner tõl ka pott biz to sí té kok kal a ren des fe de ze tek tõ ke -
össze gét kell kor ri gál ni.

(4) A je len ér té ken tör té nõ nyil ván tar tás ba vé telt oly
 módon kell el vé gez ni, hogy a szár maz ta tott (de ri va tív)
ügy let net tó sí tott ér té két kell a ren des fe de ze tek kö zött
figye lembe ven ni.

(5) A de vi za vagy a de vi za ala pú fe de ze tek, valamint a
de vi zá ban fi nan szí ro zott (de no mi nált) jel zá log le ve lek ér -
té két a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal a tárgy na pon köz zé tett
ár fo lya mon szá mol va, forintban kell kimutatni.

5.  §

(1) A szár maz ta tott (de ri va tív) ügy let tárgy na pon szá -
mí tott net tó sí tott ér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor az ügy let je -
len ér té ke ak kor kor ri gál ha tó a de ri va tív part ner nek át -
adott, vagy a de ri va tív part ner tõl ka pott biz to sí té kok
össze gé vel, ha

a) szer zõ dés vagy kü lön meg álla po dás a de ri va tív part -
ner nem-tel je sí té sé nek koc ká za tát csök ken tõ kü lön ki kö -
tést tar tal maz,

b) a jel zá log-hi tel in té zet a biz to sí té kot fel té tel nél kül és 
azon na li ha tállyal ér vé nye sít he ti, és

c) a kö ve te lé se ket a szer zõ dés fenn ál lá sa alatt meg ha tá -
ro zott idõ kö zön ként kor ri gál ják a biz to sí ték össze gé vel.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te lek nek meg fe le lõ
biz to sí té kok ak kor is a fe de zet be be vont szár maz ta tott
ügy le tek ré szé nek te kin ten dõk, ha azok a de ri va tív part -
ner nél van nak el he lyez ve.

(3) A szár maz ta tott (de ri va tív) ügy let bõl szár ma zó kö -
ve te lés biz to sí té ka ként át adott kész pénz vagy ér ték pa pír
ka ma tát biz to sí ték ként nem le het figye lembe ven ni.

6.  §

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

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A szociális és munkaügyi miniszter
13/2007. (III. 28.) SZMM

rendelete

a regionális munkaügyi központok ille té kességérõl

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 47.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a szo ciá lis és mun -
ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

(1) Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról  szóló
291/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ál tal, ál lam i fog lal -
koz ta tá si szerv ként ki je lölt re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon -
tok, ki ren delt sé gek ille té kességi te rü le tét, valamint a ki -
ren delt ség és szol gál ta tó köz pon tok mû kö dé si te rü le tét
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– a (2)–(3) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével –
a ren de let mel lék le te tar tal maz za.

(2) A Ma gyar or szá gon la kó hellyel, il le tõ leg tar tóz ko dá -
si hellyel nem ren del ke zõ kül föl di mun ka vál laló ré szé re az 
al kal mi mun ka vál la lói könyv ki ál lí tá sá val, le iga zo lá sá val, 
il le tõ leg az éves iga zo lá sok ki adá sá val kap cso la tos ügyek -
ben

a) a b) pont ban fog lal tak figye lembe véte lével, a fog lal -
koz ta tás he lye sze rin ti re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont bár -
mely ki ren delt sé ge,

b) a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi
Köz pont ille té kességi te rü le tén bár mely Fõ vá ro son kí vü li
ki ren delt ség, a Fõ vá ros ban pe dig a mel lék let ben meg ha tá -
ro zott ki ren delt ség
jár el.

(3) A pá lya kez dõ, az egye te mi (fõ is ko lai) vég zett ség gel 
ren del ke zõ, to váb bá a haj lék ta lan ál lás ke re sõk ügye i ben a
Fõ vá ros egé szé re ki ter je dõ en a Kö zép-ma gyar or szá gi
 Regionális Mun ka ügyi Köz pont nak a mel lék let ben meg -
ha tá ro zott ki ren delt sé ge ren del ke zik ál ta lá nos ille té -
kességgel.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, ezzel egy ide jû leg a re gi o ná lis mun ka ügyi köz -
pon tok ille té kességérõl  szóló 14/2006. (XII. 28.) SZMM
ren de let ha tá lyát vesz ti.

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

Melléklet
a 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelethez

Meg ne ve zés:

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ

Szék he lye: 1082 Bu da pest, VIII. ke rü let, Kis fa lu dy u. 11.

Il le té kes sé gi te rü le te: Kö zép-ma gyar or szá gi Ré gió (Fõ -
vá ros és Pest me gye)

Kirendeltségei:

1039 Bu da pest, Hel tai Jenõ tér 7. (I., II., III.)
1043 Bu da pest, Kas sai utca 24/B. (IV., XIV., XV.)
1137 Bu da pest, Ka to na Jó zsef utca 25. (V., VI., XIII.)
1085 Bu da pest, Ba ross utca 22–26. (VII., VIII., IX.,

valamint a Ma gyar or szá gon la kó hellyel, il le tõ leg tar tóz -
ko dá si hellyel nem ren del ke zõ kül föl di mun ka vál laló ré -

szé re az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel kap cso la tos
ügyek in té zé se)

1163 Bu da pest, Vívó utca 2. (X., XVI., XVII.)
1113 Bu da pest, Bar tók Béla út 132. (XI., XII., XXII.)
1181 Bu da pest, Da rus utca 5. (XVIII., XIX.)
1203 Bu da pest, Já nos utca 6. (XX., XXIII.)
1211 Bu da pest, Ba já ki Fe renc utca 1. (XXI.)
1096 Bu da pest, Hal ler utca 6. Haj lék ta la nok Köz ve tí tõ

Iro dá ja
1061 Bu da pest, And rás sy út 10. Pá lya kez dõ és Dip lo -

más Ál lás ke re sõk Köz ve tí tõ Iro dá ja

Bu da ör si Ki ren delt ség

Bi a tor bágy
Bu da ke szi
Bu da örs
Her ceg ha lom
Nagy ko vá csi
Páty
Pi lis bo ros je nõ
Pi lisszen ti ván
Pi lis vö rös vár
Re me te szõ lõs
Soly már
Tö rök bál int
Üröm

Érdi Ki ren delt ség

Di ósd
Érd
Pusz ta zá mor
Sós kút
Száz ha lom bat ta
Tár nok

Rác ke vei Ki ren delt ség

Apaj
Ápor ka
Dél egy há za
Döm söd
Du na ha rasz ti
Du na var sány
Ha lász te lek
Kis kun lac há za
Ló rév
Ma jos há za
Ma kád
Rác ke ve
Szi get be cse
Szi get csép
Szi get ha lom
Szi get szent már ton
Szi get szent mik lós
Szi get új fa lu
Tak sony
Tö köl
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Szent end rei Ki ren delt ség

Bu da ka lász
Cso bán ka
Du na bog dány
Kis oro szi
Le ány fa lu
Pi lisszán tó
Pi lisszent ke reszt
Pi lisszent lász ló
Pócs me gyer
Po máz
Szent end re
Szi get mo nos tor
Ta hi tót fa lu
Vi seg rád

Váci Ki ren delt ség

Acsa
Ber ne ce ba rá ti
Cso mád
Csö rög
Csõ vár
Du na ke szi
Fót
Gal ga györk
Göd
Ipoly da másd
Ipoly töl gyes
Ke men ce
Kis ma ros
Kis né me di
Kosd
Kós pal lag
Let kés
Má ri a noszt ra
Nagy bör zsöny
Nagy ma ros
Õr bottyán
Penc
Pe rõ csény
Püs pök hat van
Püs pök szi lágy
Rád
Szob
Szo ko lya
Szõd
Szõd li get
Tésa
Vác
Vác du ka
Vá char tyán
Vác rá tót
Vá mos mi ko la
Ve rõ ce
Ze be gény

Zsám bé ki Ki ren delt ség

Bu da je nõ
Per bál
Pi lis csa ba
Pi lis jász fa lu
Tel ki
Tinnye
Tök
Zsám bék

Ceg lé di Ki ren delt ség

Abony
Al ber tir sa
Ceg léd
Ceg léd ber cel
Cse mõ
Dán szent mik lós
Jász ka ra je nõ
Ko csér
Kõ rös te tét len
Mi ke bu da
Nagy kõ rös
Nyárs apát
Tá pió szõ lõs
Tör tel
Új szil vás

Da ba si Ki ren delt ség

Al só né me di
Bu gyi
Da bas
Fel sõ pa kony
Gyál
Her nád
Inárcs
Ka kucs
Ócsa
Ör kény
Pusz ta vacs
Tá bor fal va
Ta tár szent györgy
Új har tyán
Új len gyel

Gö döl lõi Ki ren delt ség

Aszód
Bag
Csö mör
Dány
Do mony
Er dõ ker tes
Gal ga hé víz
Gal ga má csa
Gö döl lõ
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Hé víz györk
Ik lad
Isa szeg
Kar tal
Ke re pes
Kis tar csa
Mo gyo ród
Nagy tar csa
Pé cel
Sza da
Tura
Vá ceg res
Vác ki súj fa lu
Vác szent lász ló
Val kó
Ve res egy ház
Ver seg
Zsám bok

Mo no ri Ki ren delt ség

Bé nye
Csév ha raszt
Ecser
Gom ba
Gyöm rõ
Káva
Mag lód
Men de
Mo nor
Nyár egy há za
Pé te ri
Pi lis
Süly sáp
Üllõ
Úri
Va sad
Ve csés

Nagy ká tai Ki ren delt ség

Far mos
Kóka
Nagy ká ta
Pánd
Szent lõ rinc ká ta
Szent már ton ká ta
Tá pi ó bics ke
Tá pió györ gye
Tá pi ó ság
Tá pi ó sze csõ
Tá pió sze le
Tá pi ó szent már ton
Tó al más

Meg ne ve zés:

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Szék he lye: 5600 Bé kés csa ba, Ár pád sor 2/6.
Il le té kes sé gi te rü le te: Dél-al föl di ré gió (Bács-Kis kun

me gye, Bé kés me gye, Csong rád me gye)

Kecs ke mé ti Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Központ

Ágas egy há za
Bal ló szög
Fel sõ la jos
Fü löp há za
Hel vé cia
Izsák
Ja kab szál lás
Kecs ke mét
Ke rek egy há za
Kun ba racs
La dány be ne
La jos mi zse
Nyár lõ rinc
Or go vány
Vá ros föld
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Kecs ke mé ti Ki ren delt -

ség és Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Ba jai
 Kirendeltség, a Bá csal má si Ki ren delt ség, a Ka lo csai Ki -
ren delt ség, a Kecs ke mé ti Ki ren delt ség, a Kis kõ rö si Ki ren -
delt ség, a Kis kun fél egy há zi Ki ren delt ség, a Kis kun ha la si
Ki ren delt ség, a Kis kun maj sai Ki ren delt ség, a Kun szent -
mik ló si Ki ren delt ség, a Ti sza kécs kei Ki ren delt ség ille té -
kességi te rü le té re ter jed ki.)

Ba jai Ki ren delt ség

Baja
Bács bo kod
Bács bor sód
Bácsszent györgy
Bát mo nos tor
Bo ro ta
Csá tal ja
Csá voly
Dá vod
Du na fal va
Ér sek hal ma
Ér sek csa nád
Fel sõ szen ti ván
Gara
Her ceg szán tó
Nagy ba racs ka
Ne mes nád ud var
Rém
Sü kösd
Sze rem le
Vas kút
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Ka lo csai Ki ren delt ség

Bá tya
Drág szél
Du na egy há za
Du na pa taj
Du na szent be ne dek
Du na te tét len
Dus nok
Fajsz
Fok tõ
Gé der lak
Ha jós
Har ta
Ho mok mégy
Ka lo csa
Mis ke
Or das
Öreg cser tõ
Solt
Szak már
Uszód
Új solt
Új te lek

Kis kõ rö si Ki ren delt ség

Akasz tó
Bó csa
Csá szár töl tés
Csen gõd
Fü löp szál lás
Kas kan tyú
Ke cel
Kis kõ rös
Páhi
Solt szen tim re
Solt vad kert
Tab di
Táz lár

Kis kun fél egy há zi Ki ren delt ség

Bu gac
Bu gac pusz ta há za
Fü löp ja kab
Gát ér
Kis kun fél egy há za
Kun szál lás
Pál mo nos to ra
Pe tõ fi szál lás
Ti sza al pár

Kis kun ha la si Ki ren delt ség

Ba lo ta szál lás
Har ka kö töny
Im re hegy

Kel ebia
Kis kun ha las
Kis szál lás
Kun fe hér tó
Pir tó
Tom pa
Zsa na

Bá csal má si Ki ren delt ség

Bá csal más
Bácsszõ lõs
Csi ké ria
Já nos hal ma
Katy már
Ké les ha lom
Kun ba ja
Ma da ras
Mát étel ke
Mély kút
Ta ta há za

Kis kun maj sai Ki ren delt ség

Csó lyos pá los
Jász szent lász ló
Kis kun maj sa
Köm pöc
Mó ric gát
Szank

Kun szent mik ló si Ki ren delt ség

Apos tag
Du na ve cse
Ku na dacs
Kun pe szér
Kun szent mik lós
Sza bad szál lás
Szalk szent már ton
Tass

Ti sza kécs kei Ki ren delt ség

La ki te lek
Szent ki rály
Ti sza kécs ke
Ti sza ug

Bé kés csa bai Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Központ

Bé kés csa ba
Csa ba sza ba di
Csár da szál lás
Csor vás
Do boz
Ge ren dás
Két sop rony
Kö rös tar csa
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Me zõ be rény
Sza bad kí gyós
Te lek ge ren dás
Új kí gyós
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Bé kés csa bai Ki ren delt -

ség és Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Békés -
csabai Ki ren delt ség, a Bé ké si Ki ren delt ség, a Gyu lai Ki -
ren delt ség, az Oros há zi Ki ren delt ség, a Szar va si Ki ren -
delt ség, a Szeg hal mi Ki ren delt ség, a Gyo ma end rõ di Ki -
ren delt ség, a Me zõ ko vács há zi Ki ren delt ség ille té kességi
te rü le té re ter jed ki.)

Bé ké si Ki ren delt ség

Bé kés
Bél me gyer
Ka mut
Mu rony
Tar hos

Gyu lai Ki ren delt ség

Elek
Geszt
Gyu la
Két egy há za
Köt egyán
Lö kös há za
Méh ke rék
Me zõ gyán
Sar kad
Sar kad ke reszt úr
Új sza lon ta

Oros há zi Ki ren delt ség

Bé kés sám son
Csa ná da pá ca
Gá do ros
Kar dos kút
Nagy szé nás
Oros há za
Pusz ta föld vár
Tót kom lós

Szar va si Ki ren delt ség

Bé késszen tand rás
Csa ba csûd
Kar dos
Kon do ros
Ör mény kút
Szar vas

Szeg hal mi Ki ren delt ség

Bi ha rug ra
Bu csa
Fü zes gyar mat

Ker tész szi get
Kö rös la dány
Kö rös nagy har sány
Kö rös új fa lu
Okány
Szeg ha lom
Vész tõ
Zsa dány

Gyo ma end rõ di Ki ren delt ség

Dé va vá nya
Ecseg fal va
Gyo ma end rõd
Hu nya

Me zõ ko vács há zi Ki ren delt ség

Al más ka ma rás
Bat to nya
Domb egy ház
Domb ira tos
Ka sza per
Ke ver mes
Kis domb egy ház
Kun ágo ta
Ma gyar bán he gyes
Ma gyar domb egy ház
Med gyes bo dzás
Med gye segy há za
Me zõ he gyes
Me zõ ko vács há za
Nagy bán he gyes
Nagy ka ma rás
Pusz ta ott la ka
Vég egy há za

Sze ge di Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Köz pont

Al gyõ
Deszk
Dóc
Do ma szék
Kü bek há za
Rösz ke
Sán dor fal va
Szaty maz
Sze ged
Ti sza szi get
Új szen ti ván
Zsom bó
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Sze ge di Ki ren delt ség

és Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Csong rá di Ki -
ren delt ség, a Hód me zõ vá sár he lyi Ki ren delt ség, a Kis -
teleki Ki ren delt ség, a Ma kói Ki ren delt ség, a Mó ra hal mi
Ki ren delt ség, a Sze ge di Ki ren delt ség, a Szent esi Ki ren -
delt ség ille té kességi te rü le té re ter jed ki.)
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Csong rá di Ki ren delt ség

Csany te lek
Csong rád
Fel gyõ
Tö mör kény

Hód me zõ vá sár he lyi Ki ren delt ség

Hód me zõ vá sár hely
Már tély
Mind szent
Szék ku tas

Kis te le ki Ki ren delt ség

Baks
Ba lás tya
Csen ge le
Kis te lek
Ó pusz ta szer
Pusz ta szer

Ma kói Ki ren delt ség

Amb róz fal va
Apát fal va
Csa ná dal ber ti
Csa nád pa lo ta
Fe renc szál lás
Föl de ák
Ki rály he gyes
Ki szom bor
Klá ra fal va
Kö vegy
Ma gyar csa nád
Makó
Ma ros le le
Nagy ér
Nagy lak
Ó föl de ák
Pit va ros

Mó ra hal mi Ki ren delt ség

Ásott ha lom
Bor dány
For rás kút
Mó ra ha lom
Öt tö mös
Pusz ta mér ges
Ru zsa
Ül lés
Zá kány szék

Szent esi Ki ren delt ség

Ár pád ha lom
De re kegy ház

Eper jes
Fá bi án se bes tyén
Nagy má gocs
Nagy tõ ke
Szeg vár
Szen tes

Meg ne ve zés:

Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Szék he lye: 4400 Nyír egy há za, Egy ház utca 13–15.
Il le té kes sé gi te rü le te: Észak-al föl di Ré gió (Jász-Nagy -

kun-Szol nok me gye, Haj dú-Bi har Me gye, Sza bolcs-Szat -
már-Be reg me gye

Deb re ce ni Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Központ

Deb re cen
De recs ke
Haj dú sám son
Ko nyár
Mi ke pércs
Nyír adony
Sá ránd
Tépe
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Deb re ce ni Ki ren delt -

ség és Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Deb re ce ni 
Ki ren delt ség a Be rettyó új fa lui Ki ren delt ség, a Püspök -
ladányi Ki ren delt ség, a Haj dú bö ször mé nyi Ki ren delt ség, a 
Haj dú ná ná si Ki ren delt ség, a Haj dú szo bosz lói Ki ren delt -
ség, a Bal ma zúj vá ro si Ki ren delt ség, a Haj dú had há zi Ki -
ren delt ség, a Pol gá ri Ki ren delt ség, Bi har ke resz te si Ki ren -
delt ség a Ko má di Ki ren delt ség, a Vá mos pér csi Ki ren delt -
ség, a Lé ta vér te si Ki ren delt ség ille té kességi te rü le té re ter -
jed ki.)

Be rettyó új fa lui Ki ren delt ség

Ba kon szeg
Be rettyó új fa lu
Csök mõ
Dar vas
Esz tár
Fur ta
Gá bor ján
Hen ci da
Kis mar ja
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Po csaj
Szent pé ter szeg
Ve kerd
Ván csod
Zsá ka
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Püs pök la dá nyi Ki ren delt ség

Bá ránd
Bi har dancs há za
Bi har nagy ba jom
Bi har tor da
Föl des
Kaba
Nagy rá bé
Püs pök la dány
Sáp
Sár rét ud va ri
Sze rep
Te tét len

Haj dú bö ször mé nyi Ki ren delt ség

Haj dú bö ször mény

Haj dú ná ná si Ki ren delt ség

Haj dú do rog
Haj dú ná nás

Haj dú szo bosz lói Ki ren delt ség

Ebes
Haj dú szo bosz ló
Haj dú szo vát
Nád ud var
Nagy he gyes

Bal ma zúj vá ro si Ki ren delt ség

Bal ma zúj vá ros
Egyek
Hor to bágy

Haj dú had há zi Ki ren delt ség

Bocs ka i kert
Haj dú had ház
Tég lás

Pol gá ri Ki ren delt ség

Fo lyás
Gör be há za
Pol gár
Ti sza cse ge
Ti sza gyu la há za
Új szent mar gi ta
Új ti kos

Bi har ke resz te si Ki ren delt ség

Ár tánd
Bedõ
Be rek bö ször mény
Bi har ke resz tes

Bojt
Nagy ke re ki
Told

Ko má di Ki ren delt ség

Ko má di
Kö rös sza kál
Kör összeg apá ti
Ma gyar ho mo rog
Úji ráz

Vá mos pér csi Ki ren delt ség

Fü löp
Nyír áb rány
Nyí ra csád
Nyír már ton fal va
Új lé ta
Vá mos pércs

Lé ta vér te si Ki ren delt ség

Ál mosd
Ba ga mér
Haj dú ba gos
Hosszú pá lyi
Ko kad
Lé ta vér tes
Mo nos tor pá lyi

Szol no ki Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Köz pont

Be seny szög
Ci bak há za
Csa ta szög
Huny ad fal va
Jász la dány
Kõ te lek
Nagy kö rû
Mart fû
Me zõ hék
Rá kó czi fal va
Rá kó czi új fa lu
Sza jol
Szász be rek
Szol nok
Ti sza föld vár
Ti sza je nõ
Ti sza süly
Ti sza vár kony
Tó szeg
Új szász
Ve zseny
Zagy va ré kas
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Szol no ki Ki ren delt ség

és Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Szol no ki Ki -
ren delt ség, a Jász be ré nyi Ki ren delt ség, a Kar ca gi Ki ren -
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delt ség, a Kun he gye si Ki ren delt ség, a Kun szent már to ni
Ki ren delt ség, a Me zõ tú ri Ki ren delt ség, a Törökszent -
miklósi Ki ren delt ség, a Ti sza fü re di Ki ren delt ség ille té -
kességi te rü le té re ter jed ki.)

Jász be ré nyi Ki ren delt ség

Alattyán
Já nos hi da
Jász ágó
Jász al só szent györgy
Jász apá ti
Jász árok szál lás
Jász be rény
Jász bol dog há za
Jász dó zsa
Jász fel sõ szent györgy
Jász fény sza ru
Já szi vány
Jász já kó hal ma
Jász kis ér
Jász szen tand rás
Jász te lek
Pusz ta mo nos tor

Kar ca gi Ki ren delt ség

Be rek für dõ
Kar cag
Kis új szál lás
Kun ma da ras

Kun he gye si Ki ren delt ség

Abád sza lók
Ken de res
Kun he gyes
Ti sza bu ra
Ti sza gyen da
Ti sza roff
To maj mo nos to ra

Kun szent már to ni Ki ren delt ség

Csé pa
Cser ke szõ lõ
Kun szent már ton
Mes ter szál lás
Nagy rév
Öcsöd
Sze le vény
Ti sza i no ka
Ti sza sas
Ti sza kürt

Me zõ tú ri Ki ren delt ség

Két pó
Me zõ túr
Túr ke ve

Tö rök szent mik ló si Ki ren delt ség

Fegy ver nek
Ken gyel
Kun csor ba
Ör mé nyes
Ti sza bõ
Ti sza püs pö ki
Ti sza te nyõ
Tö rök szent mik lós

Ti sza fü re di Ki ren delt ség

Na gyi ván
Ti sza derzs
Ti sza fü red
Ti sza i gar
Ti sza örs
Ti sza szen tim re
Ti sza szõ lõs

Nyír egy há zi Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Központ

Apagy
Bal sa
Besz te rec
Búj
De me cser
Ér pa tak
Gá va ven csel lõ
Ib rány
Kál mán há za
Kék
Ke me cse
Kó taj
Nagy cser kesz
Nagy ha lász
Nap kor
Nyír bog dány
Nyír egy há za
Nyír pa zony
Nyír te lek
Nyír tét
Nyír tu ra
Pa szab
Ra ka maz
Sé nyõ
Sza bolcs
Szé kely
Tí már
Ti sza ber cel
Ti sza nagy fa lu
Ti sza rád
Ti sza te lek
Új fe hér tó
Vas me gyer
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Nyír egy há zi Ki ren delt -

ség és Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Nyír egy -
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há zi Ki ren delt ség, a Bak ta ló ránt há zai Ki ren delt ség, a
Cseng eri Ki ren delt ség, a Nagy kál lói Ki ren delt ség, a Fe -
hér gyar ma ti Ki ren delt ség, a Kis vár dai Ki ren delt ség, a Má -
té szal kai Ki ren delt ség, a Nyír bá to ri Ki ren delt ség, a Ti sza -
vas vá ri Ki ren delt ség, a Vá sá ros na mé nyi Ki ren delt ség ille -
té kességi te rü le té re ter jed ki.)

Bak ta ló ránt há zai Ki ren delt ség

Bak ta ló ránt há za
Be se nyõd
Las kod
Le ve lek
Magy
Nyí rib rony
Nyír já kó
Nyír kércs
Ó fe hér tó
Pet ne há za
Ra mo csa há za
Ro hod

Cseng eri Ki ren delt ség

Csen ger
Csen ger si ma
Csen ge rúj fa lu
Kom lód tót fa lu
Pá tyod
Por csal ma
Sza mo san gya los
Sza mos becs
Sza mos ta tár fal va
Tyu kod
Ura

Nagy kál lói Ki ren delt ség

Bal kány
Biri
Bö köny
Gesz te réd
Kál ló sem jén
Nagy kál ló
Sza koly

Fe hér gyar ma ti Ki ren delt ség

Bot pa lád
Cé gény dá nyád
Csa holc
Csász ló
Cse göld
Dar nó
Fe hér gyar mat
Fü lesd
Ga csály
Gar bolc

Gyü gye
Her mán szeg
Jánk maj tis
Kér sem jén
Ki sar
Kis hó dos
Kis na mény
Kis pa lád
Kissze ke res
Köl cse
Kö mö rõ
Ma gos li get
Mánd
Méh te lek
Mi lo ta
Náb rád
Na gyar
Nagy hó dos
Nagy sze ke res
Ne mes bor zo va
Olcs va a pá ti
Pa nyo la
Pe nyi ge
Ro zsály
Son kád
Sza mos sá lyi
Sza mo súj lak
Szat már cse ke
Ti sza becs
Ti sza csé cse
Ti sza kó ród
Tisz ta be rek
Tu nyog ma tolcs
Tú rist ván di
Túr ri cse
Usz ka
Vá mos oro szi
Zaj ta
Zsa ro lyán

Kis vár dai Ki ren delt ség

Ajak
Anarcs
Benk
Ber kesz
Döge
Domb rád
Eper jes ke
Fé nyes lit ke
Gé gény
Gyõ röcs ke
Gyu la há za
Jéke
Kék cse
Kis vár da
Ko mo ró
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Lö võ pet ri
Mán dok
Me zõ la dány
Nyír kar ász
Nyír lö võ
Nyír tass
Pap
Pát ro ha
Rét köz be rencs
Sza bolcs bá ka
Sza bolcs ve res mart
Ti sza bez déd
Ti sza ka nyár
Ti sza mo gyo rós
Ti sza szent már ton
Tor nyos pál ca
Tu zsér
Új domb rád
Új ke néz
Zá hony
Zsurk

Má té szal kai Ki ren delt ség

Fá bi án há za
Fül pös da róc
Géb er jén
Gyõr te lek
Ho dász
Jár mi
Kán tor já no si
Ko csord
Má té szal ka
Mérk
Nagy do bos
Na gye csed
Nyír csa hoj
Nyír ká ta
Nyír meggyes
Nyír pa rasz nya
Ökö ri tó fül pös
Ópá lyi
Õr
Pa pos
Rá polt
Sza mos kér
Sza mosszeg
Ti bor szál lás
Vaja
Vál laj

Nyír bá to ri Ki ren delt ség

Bá tor li get
En csencs
Kis lé ta
Má ria pócs

Nyír bá tor
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír csá szá ri
Nyír derzs
Nyír gel se
Nyír gyu laj
Nyír lu gos
Nyír mi hály di
Nyír pi lis
Nyír vas vá ri
Öm böly
Pe nész lek
Pi ri cse
Pócs pet ri
Te rem

Ti sza vas vá ri Ki ren delt ség

Szor gal ma tos
Ti sza da da
Ti sza dob
Ti sza esz lár
Ti sza lök
Ti sza vas vá ri

Vá sá ros na mé nyi Ki ren delt ség

Ara nyos apá ti
Ba ra bás
Be reg da róc
Be reg su rány
Csa ro da
Ge lé nes
Gem zse
Gu lács
He te fe jér cse
Ilk
Jánd
Kis var sány
Ló nya
Má rok pa pi
Má tyus
Nagy var sány
Nyír ma da
Pusz ta do bos
Tá kos
Tar pa
Ti sza a dony
Ti sza ke re cseny
Ti sza szal ka
Ti sza vid
Ti va dar
Olcs va
Vá mos atya
Gyü re
Vá sá ros na mény
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Meg ne ve zés:

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ

Szék he lye: 3530 Mis kolc, Mind szent tér 3.
Il le té kes sé gi te rü le te: Észak-ma gyar or szá gi Ré gió

(Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye, He ves me gye, Nóg rád
me gye)

Mis kol ci Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Köz pont

Al só zsol ca
Ar nót
Ber zék
Bõcs
Bükk ara nyos
Bükk szent ke reszt
Emõd
Fel sõ zsol ca
Gesz tely
Har sány
Her nád kak
Her nád né me ti
Kis gyõr
Kis to kaj
Kö röm
Má lyi
Mis kolc
Muhi
Nyék lád há za
Onga
Ónod
Ré pás hu ta
Sa jó bá bony
Sa jó e cseg
Sa jó híd vég
Sa jó ke resz túr
Sa jó lád
Sa jó pál fa la
Sa jó pet ri
Sa jó se nye
Sa jó vá mos
Szir ma be se nyõ
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Mis kol ci Ki ren delt ség

és Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Mis kol ci Ki -
ren delt ség, az En csi Ki ren delt ség, a Ka zinc bar ci kai Ki ren -
delt ség, a Ti sza új vá ro si Ki ren delt ség, a Me zõ kö ves di Ki -
ren delt ség, az Ózdi Ki ren delt ség, a Sá ros pa ta ki Ki ren delt -
ség, a Sá to ral ja új he lyi Ki ren delt ség, a Sze ren csi Ki ren -
delt ség, az Ede lé nyi Ki ren delt ség, a Szik szói Ki ren delt -
ség, a To ka ji Ki ren delt ség, a Put no ki Ki ren delt ség, a
 Gönci Ki ren delt ség, a Me zõ csá ti Ki ren delt ség ille té -
kességi te rü le té re ter jed ki.)

En csi Ki ren delt ség

Aba ú jal pár
Al só gagy

Arka
Bak ta kék
Be ret
Bol dog kõ új fa lu
Bol dog kõ vár al ja
Cse nyé te
De tek
Encs
Fáj
Fan csal
Fel sõ gagy
Fóny
For ró
Fu ló kércs
Ga gya pá ti
Ga rad na
Hej ce
Her nád büd
Her nád cé ce
Her nád pet ri
Her nád szen tand rás
Her nád szur dok
Her nád vé cse
Ináncs
Kor lát
Lit ka
Méra
Mo gyo rós ka
No va jid rány
Pere
Pusz ta rad vány
Re géc
Sza la szend
Sze me re
Vi zsoly

Ka zinc bar ci kai Ki ren delt ség

Alacs ka
Al só szu ha
Al só te le kes
Bán hor vá ti
Be ren te
Dé des ta pol csány
Dö vény
Fel sõ ke le csény
Fel sõ nyá rád
Fel sõ te le kes
Imo la
Izsó fal va
Ják fal va
Ka zinc bar ci ka
Kánó
Kon dó
Ku ri tyán
Má lyin ka
Mú csony
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Nagy bar ca
Or mos bá nya
Pa rasz nya
Ra dos tyán
Ra gály
Ru da bá nya
Ru dolf te lep
Sa jó gal góc
Sa jó i ván ka
Sa jó ká pol na
Sa jó ka za
Sa jó lász ló fal va
Sa jó szent pé ter
Szu ha fõ
Szu ha kál ló
Tar do na
Trizs
Vad na
Var bó
Zá dor fal va
Zu bogy

Ti sza új vá ro si Ki ren delt ség

Gi rincs
He jõ bá ba
He jõ ke resz túr
He jõ kürt
He jõ pa pi
Kesz nyé ten
Kis csécs
Nagy csécs
Ne mes bikk
Osz lár
Sa jó ö rös
Sa jó szö ged
Szak áld
Ti sza pal ko nya
Ti sza új vá ros

Me zõ kö ves di Ki ren delt ség

Bo gács
Bor sod geszt
Bor so di ván ka
Bükk áb rány
Bükk zsérc
Cse rép fa lu
Cse rép vár al ja
Csin cse
Eger lö võ
Kács
Me zõ ke resz tes
Me zõ kö vesd
Me zõ nagy mi hály
Me zõ nyá rád
Né gyes

Sály
Szen tist ván
Szo mo lya
Tard
Ti bold da róc
Ti sza bá bol na
Ti sza valk
Vat ta

Ózdi Ki ren delt ség

Arló
Bán ré ve
Bor sod bó ta
Bor sod ná dasd
Bor sod szent györgy
Bükk mo gyo rósd
Cser nely
Csok va o mány
Do ma há za
Far kas lyuk
Han gony
Jár dán há za
Ki ráld
Kis si ká tor
Lé nárd da róc
Ne ké zseny
Ózd
Sa jó né me ti
Sa jó püs pö ki
Sáta
Up pony

Sá ros pa ta ki Ki ren delt ség

Bod ro go la szi
Er dõ hor vá ti
György tar ló
Há rom hu ta
Her ceg kút
Ke néz lõ
Kom lós ka
Mak kos hoty ka
Olasz lisz ka
Sá ra zsa dány
Sá ros pa tak
Ti sza cser mely
Ti sza ka rád
Tolcs va
Vaj dács ka
Vá mos új fa lu
Viss
Zal kod

Sá to ral ja új he lyi Ki ren delt ség

Al só be rec ki
Al só reg mec
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Bod rog ha lom
Bózs va
Ci gánd
Dá móc
Fel sõ be rec ki
Fel sõ reg mec
Fil ke há za
Fü zér
Fü zér ka ja ta
Fü zér kom lós
Fü zér rad vány
Hol ló há za
Kar csa
Ka ros
Kis hu ta
Kis roz vágy
Ko vács vá gás
Lá ca csé ke
Mi kó há za
Nagy hu ta
Nagy roz vágy
Nyí ri
Pá cin
Pál há za
Pusz ta fa lu
Rév le ány vár
Ri cse
Sá to ral ja új hely
Sem jén
Vá gás hu ta
Vily vi tány
Zemp lé na gárd

Sze ren csi Ki ren delt ség

Aba új kér
Aba új szán tó
Al só dob sza
Bas kó
Be kecs
Er dõ bé nye
Go lop
Le gyes bé nye
Mád
Me gya szó
Me zõ zom bor
Mo nok
Prügy
Rát ka
Sima
Sós tó fal va
Sze rencs
Tak ta har kány
Tak ta ke néz
Tak ta sza da
Tállya
Ti sza lúc
Új csa ná los

Ede lé nyi Ki ren delt ség

Abod
Agg te lek
Ba lajt
Becs ke há za
Bód va len ke
Bód va rá kó
Bód va szi las
Bold va
Bor sod szi rák
Da mak
Deb ré te
Ede lény
Éger szög
Gal vács
Hang ács
Hegy meg
Hid vé gar dó
Iro ta
Jós va fõ
Kom já ti
Lád be se nyõ
Lak
Mar to nyi
Me szes
Nyom ár
Per ku pa
Ra ka ca
Ra ka ca szend
Sza ká csi
Sza lon na
Szend rõ
Szend rõ lád
Szin
Szin pet ri
Szög li get
Szõ lõ sar dó
Szu hogy
Te resz te nye
To mor
Tor na ba ra kony
Tor na ká pol na
Tor na ná das ka
Tor na szen tand rás
Tor na szent ja kab
Var bóc
Visz ló
Zi liz

Szik szói Ki ren delt ség

Aba új lak
Aba új szol nok
Al só va dász
Asza ló
Büt tös
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Cso bád
Fel sõ dob sza
Fel sõ va dász
Gad na
Gagy bá tor
Gagy ven dé gi
Hal maj
Her nád kércs
Hom rogd
Kány
Ke resz té te
Kázs márk
Kis ki nizs
Krasz nok vaj da
Kupa
Léh
Mo naj
Nagy ki nizs
Nyés ta
Pam lény
Pe re cse
Rá sony sáp be rencs
Szász fa
Se lyeb
Szen tist ván bak sa
Szik szó

To ka ji Ki ren delt ség

Bod rog ke resz túr
Bod rog kis fa lud
Cso baj
Tak ta báj
Tar cal
Ti sza la dány
Ti sza tar dos
To kaj
Sze gi
Sze gi long

Put no ki Ki ren delt ség

Du bi csány
Gö mör szõ lõs
Hét
Ke le mér
Put nok
Sa jó mer cse
Sa jó ve lezd
Se rény fal va

Gön ci Ki ren delt ség

Aba új vár
Gönc
Gönc rusz ka
Hi das né me ti
Ké ked

Pá nyok
Tel ki bá nya
Tor nyos né me ti
Vil mány
Zsuj ta

Me zõ csá ti Ki ren delt ség

Árok tõ
Ge lej
He jõ sza lon ta
Ig ri ci
Me zõ csát
Ti sza do rog ma
Ti sza ke szi
Ti sza tar ján

Egri Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Köz pont

An dor nak tá lya
Ba la ton
Bá tor
Be köl ce
Bé la pát fal va
Bo dony
Bükk szent már ton
Dem jén
Eger
Eger bak ta
Eger bocs
Eger cse hi
Eger sza lók
Eger szó lát
Fel sõ tár kány
He ves ara nyos
Ke re csend
Mak lár
Mi kó fal va
Mó nos bél
Nagy tá lya
Nagy vis nyó
Nosz valy
No vaj
Os to ros
Pa rád
Pa rád sas vár
Recsk
Si rok
Szar vas kõ
Szil vás vá rad
Szúcs
Tar na szent má ria
Ver pe lét
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben az Egri Ki ren delt ség és

Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: az Egri Ki ren delt -
ség, a Gyön gyö si Ki ren delt ség, a Hat va ni Ki ren delt ség, a
He ve si Ki ren delt ség, a Fü ze sa bo nyi Ki ren delt ség, a Pé ter -
vá sá ri Ki ren delt ség ille té kességi te rü le té re ter jed ki.)
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Gyön gyö si Ki ren delt ség

Aba sár
Ad ács
At kár
Detk
Do mosz ló
Gyön gyös oro szi
Gyön gyös
Gyön gyös ha lász
Gyön gyös pa ta
Gyön gyös soly mos
Gyön gyös tar ján
Hal ma jug ra
Ka rá csond
Kis ná na
Lu das
Mar kaz
Mát ra szen tim re
Nagy fü ged
Nagy ré de
Szü csi
Vá mos györk
Vécs
Vi son ta
Visz nek

Hat va ni Ki ren delt ség

Apc
Bol dog
Csány
Ecséd
Hat van
He réd
Hort
Lõ rin ci
Nagy kö ké nyes
Pe tõ fi bá nya
Ró zsa szent már ton
Zagy va szán tó

He ve si Ki ren delt ség

Átány
Bo co nád
Er dõ te lek
Erk
He ves
He ves ve ze kény
Kis kö re
Köm lõ
Pély
Tar na bod
Tar na mé ra
Tar na örs
Tar na szent mik lós
Tar na zsa dány

Tenk
Ti sza ná na
Za ránk

Fü ze sa bo nyi Ki ren delt ség

Al deb rõ
Be se nyõ te lek
Dor mánd
Eger far mos
Fel deb rõ
Fü ze sa bony
Kál
Ká pol na
Komp olt
Me zõ sze me re
Me zõ tár kány
Nagy út
Po rosz ló
Sa rud
Szi ha lom
Tó fa lu
Új lõ rinc fal va

Pé ter vá sá ri Ki ren delt ség

Bükk szék
Bükk szen ter zsé bet
Er dõ kö vesd
Fe dé mes
Is ten me ze je
Ivád
Kis fü zes
Mát ra bal la
Mát ra de recs ke
Pé ter vá sá ra
Szaj la
Szent do mon kos
Tar na le lesz
Ter pes
Vá ra szó

Sal gó tar já ni Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Központ

Bár na
Ce red
Egy há zas ger ge
Etes
Ipoly tar nóc
Ka ran csal ja
Ka rancs be rény
Ka rancs ke szi
Ka rancs la puj tõ
Ka rancs ság
Ka zár
Kis har tyán
Lit ke
Mát ra sze le
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Mi hály ger ge
Rá kó czi bá nya
Sal gó tar ján
Ság új fa lu
So mos kõ új fa lu
Szal ma tercs
Sós har tyán
Szi las po gony
Vizs lás
Za bar
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Sal gó tar já ni Ki ren delt -

ség és Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Sal gó tar -
já ni Ki ren delt ség, a Ba las sa gyar ma ti Ki ren delt ség, a Pász -
tói Ki ren delt ség, a Szé csé nyi Ki ren delt ség, a Bá tony te re -
nyei Ki ren delt ség, a Rét sá gi Ki ren delt ség ille té kességi te -
rü le té re ter jed ki.)

Ba las sa gyar ma ti Ki ren delt ség

Ba las sa gyar mat
Becs ke
Ber cel
Cser hát ha láp
Cser hát su rány
Cseszt ve
Csi tár
De ber csény
Dej tár
Dré gely pa lánk
Ér sek vad kert
Gal ga gu ta
He ren csény
Hont
Hu gyag
Iliny
Ipoly szög
Ipoly ve ce
Ma gyar nán dor
Mo ho ra
Nóg rád kö vesd
Nóg rád mar cal
Õr ha lom
Pa tak
Pat varc
Szan da
Szé csén ke
Szûgy
Te rény

Pász tói Ki ren delt ség

Al só told
Bér
Bo kor
Bu ják
Csé cse
Cser hát szen ti ván

Ecseg
Egy há zas den ge leg
Er dõ kürt
Er dõt ar csa
Fel sõ told
Ga ráb
Hé ha lom
Job bá gyi
Kál ló
Kis bá gyon
Ko zárd
Ku ta só
Mát ra szõ lõs
Pa lo tás
Pász tó
Szar vas ge de
Szi rák
Szur dok püs pö ki
Tar
Va nyarc

Szé csé nyi Ki ren delt ség

End re fal va
Hol ló kõ
Lu dány ha lá szi
Ma gyar géc
Nagy lóc
Nóg rád me gyer
Nóg rád si pek
Nóg rád sza kál
Pi liny
Ri móc
Szé csény
Szé csény fel fa lu
Var sány

Bá tony te re nyei Ki ren delt ség

Bá tony te re nye
Do rog há za
Kis bár kány
Luc fal va
Márk há za
Mát ra mind szent
Mát ra no vák
Mát ra te re nye
Mát ra ve re bély
Nagy bár kány
Nagy ke reszt úr
Nem ti
Sám son há za
Szu ha

Rét sá gi Ki ren delt ség

Al só pe tény
Bánk
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Ber ke nye
Bor sos be rény
Di ós je nõ
Fel sõ pe tény
Hor pács
Ke szeg
Két bo dony
Kis ecset
Le génd
Nagy oro szi
Né zsa
Nóg rád
Nóg rád sáp
Nõ tincs
Õs agárd
Pusz ta ber ki
Rét ság
Rom hány
Szá tok
Szen de hely
Szen te
Te res ke
Tol mács

Meg ne ve zés:

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Szék he lye: 7621 Pécs, Ki rály u. 46.
Il le té kes sé gi te rü le te: Dél-du nán tú li Ré gió (Ba ra nya

me gye, So mogy me gye, Tol na me gye)

Pé csi Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Köz pont

Aba li get
Ara nyos ga dány
Áta
Ba ko nya
Ber kesd
Bir ján
Bo gád
Cser kút
Ege rág
El lend
Gör csöny
Gyód
Husz tót
Ke szü
Kis he rend
Ko vács szé ná ja
Ko zár mis leny
Kö kény
Kõ vá gó szõ lõs
Kõ vá gó tõt tõs
Lot hárd
Ma gyar sar lós

Nagy ko zár
Orfû
Pécs
Pé csud vard
Pel lérd
Pe re ked
Po gány
Re ge nye
Ro mo nya
Sze mely
Szi lágy
Szõ ke
Szõ kéd
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Pé csi Ki ren delt ség és

Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Pé csi Ki ren delt -
ség, a Kom lói Ki ren delt ség, a Szi get vá ri Ki ren delt ség, a
Sik ló si Ki ren delt ség, a Mo há csi Ki ren delt ség, a Sellyei
Ki ren delt ség, a Szent lõ rin ci Ki ren delt ség ille té kességi te -
rü le té re ter jed ki.)

Kom lói Ki ren delt ség

Ág
Al só mo cso lád
Apát va rasd
Ba kó ca
Ba ra nya je nõ
Ba ra nya szent györgy
Bi kal
Bo do lya bér
Egy há zas ko zár
Er dõs mecs ke
Fel sõ eger szeg
Ge ré nyes
Göd re
Hegy hát ma róc
Hi das
Hosszú he tény
Ká rász
Kis besz ter ce
Kis haj más
Kis va szar
Köb lény
Kom ló
Li get
Lo vász he tény
Má gocs
Ma gya reg regy
Ma gyar her te lend
Ma gyar szék
Mán fa
Mar ton fa
Máza
Me csek ná dasd
Me csek pö lös ke
Me ké nyes
Me zõd
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Mind szent go di sa
Nagy haj más
Nagy pall
Ó bá nya
Ó fa lu
Orosz ló
Pécs vá rad
Palé
Sásd
Szágy
Sza lat nak
Szár ász
Szász vár
Tar rós
Té kes
Tófû
Tor más
Var ga
Vá sá ros dom bó
Vázs nok
Vé kény
Zen gõ vár kony

Szi get vá ri Ki ren delt ség

Al ma mel lék
Al más ke reszt úr
Bán fa
Ba sal
Bol dog asszony fa
Boty ka pe terd
Bü rüs
Cse bény
Cser tõ
Dencs há za
End rõc
Gyön gyös mel lék
Ho bol
Hor vát her te lend
Iba fa
Ka tád fa
Két új fa lu
Kis dob sza
Kis ta má si
Ma gyar lu ka fa
Me re nye
Mol vány
Mozs gó
Nagy dob sza
Nagy pe terd
Nagy váty
Ne mes ke
Nyu got szen ter zsé bet
Pa ta pok lo si
Pet tend
Ró zsa fa
So mogy apá ti

So mogy hárs ágy
So mogy hat van
So mogy visz ló
Szent dé nes
Szent gát
Szent lász ló
Szi get vár
Szö rény
Szu li mán
Tek la fa lu
Tót szent györgy
Vá rad
Vá sá ros béc
Zá dor

Sik ló si Ki ren delt ség

Al só szent már ton
Bab arc szõ lõs
Bak sa
Be re mend
Bis se
Bos ta
Cún
Csar nó ta
Di ós visz ló
Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs
Drá va szer da hely
Egy há zas ha rasz ti
Garé
Gor di sa
Har kány
Il locs ka
Ipacs fa
Iván battyán
Ká sád
Ké mes
Kis lip pó
Kis dér
Kis har sány
Kis ja kab fal va
Kis kas sa
Kis ta pol ca
Kis tót fa lu
Ko vács hi da
La pán csa
Ma gyar bóly
Már fa
Má rok
Matty
Nagy har sány
Nagy tót fa lu
Ócsárd
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Old
Pal ko nya
Pécs de ve cser
Pe terd
Rád fal va
Sik lós
Sik lós do bony
Sik lós nagy fa lu
Sza lán ta
Sza va
Sza por ca
Szil vás
Ten ge ri
Té sen fa
Té seny
Tú rony
Új pet re
Vil lány
Vil lány kö vesd
Vo kány

Mo há csi Ki ren delt ség

Bab arc
Bár
Bel várd gyu la
Be ze dek
Bóly
Bor jád
Du na szek csõ
Er dõs má rok
Er zsé bet
Fa ze kas bo da
Fe ked
Ge resd lak
Gör csöny do bo ka
Hás ságy
Hi mes há za
Ho mo rúd
Iván dár da
Ká toly
Ké kesd
Kis bud mér
Kis nyá rád
Köl ked
Lány csók
Lip pó
Lip tód
Majs
Mar áza
Má ri a ké ménd
Mo nyo ród
Mo hács
Nagy bud mér
Nagy nyá rád
Olasz
Pa lo ta bo zsok

Pó csa
Sá rok
Sá tor hely
Som be rek
Szajk
Sze bény
Sze der kény
Szé kely sza bar
Szel lõ
Szûr
Töt tös
Ud var
Vé ménd
Ver send

Sellyei Ki ren delt ség

Ad or jás
Ba ra nya hid vég
Be sen ce
Bo gád mind szent
Bog dá sa
Csá nyosz ró
Drá va fok
Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá vasz tá ra
Fel sõ szent már ton
Gil ván fa
Hegy szent már ton
Hi rics
Ká kics
Kem se
Kis asszony fa
Kis szent már ton
Kó rós
Lú zsok
Ma gyar mecs ke
Ma gyar te lek
Mar kóc
Ma ró csa
Nagy csány
Oko rág
Ózd fa lu
Páp rád
Pis kó
Sá mod
Sellye
Só sver ti ke
Vej ti
Vajsz ló
Za lá ta

Szent lõ rin ci Ki ren delt ség

Bi csérd
Boda
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Bük kösd
Cser di
Cson ka mind szent
Dinnye ber ki
Ger de
Gyöngy fa
He les fa
Het ve hely
Ka csó ta
Ki rály egy há za
Okor völgy
Pécs ba go ta
Su mony
Sza bad szent ki rály
Szent ka ta lin
Szent lõ rinc
Ve lény
Zók

Ka pos vá ri Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Központ

Al só bo gát
Bár dud var nok
Baté
Bod rog
Bõ szén fa
Büs sü
Cser én fa
Cso ma
Csom bárd
Csö köly
Ecseny
Edde
Fel sõ mo cso lád
Fonó
Ga dács
Gá los fa
Gige
Göl le
Haj más
Hed re hely
Hen cse
He tes
Igal
Jákó
Juta
Ka dar kút
Ka pos fõ
Ka pos gyar mat
Ka pos ho mok
Ka pos ke reszt úr
Ka pos mé rõ
Ka pos szer da hely
Ka pos új lak
Ka pos vár
Ka zsok
Ker cse li get

Ki sasszond
Kis gya lán
Kis kor pád
Kõ kút
Ma gyar atád
Ma gyar eg res
Mer nye
Me zõ cso ko nya
Mike
Mos dós
Nagy ba jom
Nagy ber ki
Orci
Osz to pán
Pál ma jor
Pa ta lom
Pat ca
Po lány
Rák si
Ri nya ko vá csi
Sán tos
Si mon fa
So mo dor
So mogy asza ló
So mogy gesz ti
So mogy jád
So mogy sárd
So mogy szil
Sza ba di
Szen na
Szent ba lázs
Szent gá los kér
Szil vásszent már ton
Ta szár
Új vár fal va
Vár da
Vis nye
Zi mány
Zse lic kis fa lud
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Ka pos vá ri Ki ren delt -

ség és Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Bar csi Ki -
ren delt ség, a Ka pos vá ri Ki ren delt ség, a Mar ca li Ki ren delt -
ség, a Nagy atá di Ki ren delt ség, a Sió fo ki Ki ren delt ség, a
Ba la ton bog lá ri Ki ren delt ség, a Csur gói Ki ren delt ség, a
Tabi Ki ren delt ség ille té kességi te rü le té re ter jed ki.)

Bar csi Ki ren delt ség

Ba bó csa
Barcs
Bé la vár
Bol hó
Cso ko nya vi son ta
Da rány
Drá va gár dony
Drá va ta má si
He resz nye
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Ho mok szent györgy
Ist ván di
Kál mán csa
Kas té lyos dom bó
Kom lósd
Lad
La kó csa
Pa tos fa
Pé ter hi da
Po tony
Ri nya új lak
Ri nya új nép
So mo gya racs
Szent bor bás
Szu lok
Tót új fa lu
Víz vár
Zse lic kis lak
Zse lic szent pál

Mar ca li Ki ren delt ség

Ba la ton be rény
Ba la ton ke reszt úr
Ba la ton má ria für dõ
Ba la ton szent györgy
Ba la ton új lak
Bö hö nye
Csá kány
Csö mend
Fõ nyed
Ga dány
Hol lád
Hosszú víz
Ke le víz
Két hely
Li bic koz ma
Mar ca li
Mesz teg nyõ
Nagy sza ká csi
Nem es déd
Ne mes kis fa lud
Ne mes vid
Nik la
Pusz ta ko vá csi
Sá voly
So mogy fajsz
So mogy sám son
So mogy si mo nyi
So mogy szent pál
So mogy zsit fa
Szeg er dõ
Sze nyér
Szõ ke dencs
Tap sony
Tás ka
Ti kos

Var ász ló
Vése
Vörs

Nagy atá di Ki ren delt ség

Bak há za
Be leg
Bol hás
Gör ge teg
Há rom fa
Ka szó
Kis ba jom
Ku tas
Lá bod
Nagy atád
Nagy kor pád
Öt vös kó nyi
Ri nya be se nyõ
Ri nya szent ki rály
Se gesd
So mogy szob
Sza bás
Ta rany

Sió fo ki Ki ren delt ség

Ádánd
Ba la to nend réd
Ba la ton föld vár
Ba la ton õszöd
Ba la ton sza ba di
Ba la ton szár szó
Ba la ton sze mes
Bál vá nyos
Ke re ki
Kõ rös hegy
Köt cse
Nagy be rény
Nagy cse pely
Nyim
Pusz ta sze mes
Ság vár
Sió fok
Si ó jut
Som
Szán tód
Szó lád
Te le ki
Za már di

Ba la ton bog lá ri Ki ren delt ség

Ba la ton bog lár
Ba la ton feny ves
Ba la ton lel le
Bu zsák
Fo nyód
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Ga más
Gyugy
Hács
Kis be rény
Lát rány
Len gyel tó ti
Or da cse hi
Öreg lak
Pa muk
So mogy ba bod
So mogy túr
So mogy vá mos
So mogy vár
Szõ lõs gyö rök
Visz

Csur gói Ki ren delt ség

Ber zen ce
Csur gó
Csur gó nagy mar ton
Gyé ké nyes
Iha ros
Iha ros be rény
Inke
Õr ti los
Po gány szent pé ter
Por rog
Por rog szent ki rály
Por rog szent pál
So mogy bük kösd
So mogy csi csó
So mogy ud var hely
Szent a
Zá kány
Zá kány fa lu

Tabi Ki ren delt ség

An docs
Bá bony me gyer
Be deg kér
Bonnya
Fiad
Ká nya
Ka poly
Kára
Ka rád
Kis bár apá ti
Lul la
Mik ló si
Ná gocs
Sér sek szõ lõs
So mo gya csa
So mogy dö röcs ke
So mogy eg res
So mogy meggyes

Szo ro sad
Tab
Ten gõd
Tor vaj
Tö rök kop pány
Zala
Zics

Szek szár di Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Köz pont

Al só ná na
Al só nyék
Báta
Bá ta szék
Bo gyisz ló
Decs
Fadd
Fá cán kert
Fel sõ ná na
Harc
Kéty
Kis tor más
Kö lesd
Me di na
Mur ga
Õcsény
Pör böly
Sár pi lis
Si ó a gárd
Szál ka
Szed res
Szek szárd
Ten ge lic
Tol na
Vár domb
Zom ba
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Szek szár di Ki ren delt -

ség és Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Szek szár -
di Ki ren delt ség, a Bony há di Ki ren delt ség, a Pak si Ki -
rendeltség, a Dom bó vá ri Ki ren delt ség, a Ta má si Ki ren -
delt ség, a Tol nai Ki ren delt ség ille té kességi te rü le té re ter -
jed ki.)

Bony há di Ki ren delt ség

Apar hant
Bá ta a pá ti
Bony hád
Bony hád va rasd
Cikó
Grá bóc
Gyö re
Iz mény
Ka kasd
Kis do rog
Kis má nyok
Kis vej ke
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Len gyel
Mór ágy
Mõ csény
Mucs fa
Nagy má nyok
Nagy vej ke
Te vel
Vár al ja
Zá vod

Dom bó vá ri Ki ren delt ség

At ta la
Csib rák
Csi kós töt tös
Dal mand
Dom bó vár
Döb rö köz
Gyu laj
Já gó nak
Ka pos pu la
Ka posszek csõ
Ko cso la
Kurd
Lá pa fõ
Nak
Szakcs
Vá rong

Pak si Ki ren delt ség

Bi kács
Bölcs ke
Du na föld vár
Du na szent györgy
Ger jen
Györ köny
Kaj dacs
Ma do csa
Nagy do rog
Né met kér
Paks
Pál fa
Pusz ta hen cse
Sár szent lõ rinc

Ta má si Ki ren delt ség

Be lecs ka
Di ós be rény
Dúzs
Ér tény
Fel sõ nyék
Für ged
Gyönk
Hõ gyész
Ireg szem cse
Ka laz nó

Ke szõ hi deg kút
Kis szé kely
Kop pány szán tó
Ma gyar ke szi
Misz la
Mu csi
Nagy kó nyi
Nagy szé kely
Nagy szo koly
Ozo ra
Pári
Pin ce hely
Re göly
Si mon tor nya
Sza ka dát
Sza kály
Szá razd
Ta má si
Tol na né me di
Ud va ri
Úji reg
Var sád

Meg ne ve zés:

Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Szék he lye: 8000 Szé kes fe hér vár, Sör ház tér 1.
Il le té kes sé gi te rü le te: Kö zép-du nán tú li Ré gió (Fej ér

me gye, Ko má rom-Esz ter gom me gye, Veszp rém me gye)

Szé kes fe hér vá ri Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Központ

Aba
Csák vár
Csór
Csõsz
Fe hér vár csur gó
Füle
Gánt
Isz ka szent györgy
Jenõ
Ká loz
Kin cses bá nya
Kis láng
Kõ szár hegy
Lo vas be rény
Ma gyar al más
Moha
Na dap
Ná dasd la dány
Pá kozd
Pát ka
Pol gár di
Sár ke resz tes
Sár ke reszt úr
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Sár ke szi
Sá rosd
Sár szent mi hály
Se re gé lyes
So po nya
Su ko ró
Sza bad battyán
Sza bad egy há za
Szé kes fe hér vár
Tác
Úr hi da
Zá moly
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Szé kes fe hér vá ri Ki ren -

delt ség és Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Szé -
kes fe hér vé ri Ki ren delt ség, a Bics kei Ki ren delt ség, a Du -
na új vá ro si Ki ren delt ség, az Enyin gi Ki ren delt ség, az Er csi 
Ki ren delt ség, a Gár do nyi Ki ren delt ség, a Móri Ki ren delt -
ség, a Sár bo gár di Ki ren delt ség ille té kességi te rü le té re ter -
jed ki.)

Bics kei Ki ren delt ség

Al csút do boz
Bod mér
Bics ke
Csab di
Etyek
Fel csút
Mány
Szár
Ta bajd
Óba rok
Új ba rok
Vál
Vér tes bog lár
Vér te sa csa

Du na új vá ro si Ki ren delt ség

Adony
Ba racs
Da ru szent mik lós
Du na új vá ros
Elõ szál lás
Kis apos tag
Kulcs
Me zõ fal va
Nagy ka rá csony
Nagy ve nyim
Per ká ta
Rác al más

Enyin gi Ki ren delt ség

Dég
Enying
Igar

La jos ko má rom
Lep sény
Má tyás domb
Me zõ ko má rom
Me zõ szent györgy
Me zõ szi las
Sza bad hid vég

Er csi Ki ren delt ség

Be lo i an nisz
Bes nyõ
Er csi
Iván csa
Pusz ta sza bolcs
Rác ke reszt úr

Gár do nyi Ki ren delt ség

Ba racs ka
Gár dony
Gyú ró
Ka já szó
Ká pol nás nyék
Mar ton vá sár
Tor das
Ve len ce
Ve réb
Páz mánd
Zi chy új fa lu

Móri Ki ren delt ség

Ba kony kú ti
Ba kony cser nye
Ba lin ka
Bo dajk
Csák be rény
Csó ka kõ
Isz ti mér
Nagy ve leg
Mór
Pusz ta vám
Sö réd

Sár bo gár di Ki ren delt ség

Alap
Al só szen ti ván
Cece
Han tos
Nagy lók
Sár bo gárd
Sár eg res
Sár szent ágo ta
Vaj ta
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Ta ta bá nyai Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Központ

Gyer mely
Hé reg
Kör nye
Szár li get
Szo mor
Tar ján
Ta ta bá nya
Vár gesz tes
Vér tes som ló
Vér tes szõ lõs
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Ta ta bá nyai Ki ren delt -

ség és Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Ta ta bá -
nyai Ki ren delt ség, a Ta tai Ki ren delt ség, a Do ro gi Ki ren -
delt ség, a Kis bé ri Ki ren delt ség, a Ko má ro mi Ki ren delt ség, 
az Orosz lá nyi Ki ren delt ség, az Esz ter go mi Ki ren delt ség
ille té kességi te rü le té re ter jed ki.)

Ta tai Ki ren delt ség

Baj
Du na al más
Du na szent mik lós
Kocs
Na szály
Nesz mély
Szo mód
Tar dos
Tata
Vér tes tol na

Do ro gi Ki ren delt ség

Baj na
Csol nok
Dág
Do rog
Epöl
Kesz tölc
Le ány vár
Má ria ha lom
Nagy sáp
Pi lis csév
Sá ri sáp
To kod
To ko dal tá ró
Uny

Kis bé ri Ki ren delt ség

Ács tesz ér
Aka
Ász ár
Ba kony bánk
Ba kony sár kány
Ba kony szom bat hely
Bár so nyos

Csá szár
Csat ka
Ete
Kis bér
Ke rék te le ki
Réde
Súr
Vért es ket hely

Ko má ro mi Ki ren delt ség

Ács
Al más fü zi tõ
Bá bol na
Bana
Csém
Csép
Ki sig mánd
Ko má rom
Mo csa
Na gyig mánd
Tár kány

Orosz lá nyi Ki ren delt ség

Bo kod
Dad
Kecs kéd
Köm lõd
Orosz lány
Szák szend

Esz ter go mi Ki ren delt ség

Ba jót
Dö mös
Esz ter gom
Lá bat lan
Mo gyo rós bá nya
Nyer ges új fa lu
Pi lis ma rót
Süt tõ
Tát

Veszp ré mi Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Köz pont

Bánd
Bar nag
Haj más kér
Hárs kút
He rend
Hi deg kút
Ki rály szen tist ván
Li tér
Már kó
Mencs hely
Nagy vá zsony
Ne mes vá mos

2356 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/36. szám



Pap ke szi
Pula
Sóly
Szent gál
Szent ki rály sza bad ja
Tót vá zsony
Veszp rém
Veszp rém fajsz
Vi lo nya
Vö rös tó
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Veszp ré mi Ki ren delt -

ség és Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Veszp ré -
mi Ki ren delt ség, az Aj kai Ki ren delt ség, a Ba la ton al má di
Ki ren delt ség, a Ba la ton fü re di Ki ren delt ség, a Sü me gi Ki -
ren delt ség, a Ta pol cai Ki ren delt ség, a Vár pa lo tai Ki ren -
delt ség, a Pá pai Ki ren delt ség, a Zir ci Ki ren delt ség ille té -
kességi te rü le té re ter jed ki.)

Aj kai Ki ren delt ség

Ador ján há za
Ajka
Apá ca tor na
Ba kony pö lös ke
Bor ször csök
Cseh bá nya
Csög le
Dab rony
De ve cser
Doba
Ege ral ja
Ha lim ba
Isz káz
Ka mond
Ka ra kó ször csög
Ker ta
Kis ber zseny
Kis csõsz
Kis lõd
Kis pi rit
Kis szõ lõs
Ko lon tár
Ma gyar po lány
Na gya lá sony
Nagy pi rit
Nosz lop
Öcs
Oro szi
Pusz ta mis ke
Som ló je nõ
Som ló szõ lõs
Som ló vá sár hely
Som ló ve cse
Szõc
Tüs ke vár
Úr kút
Vá ros lõd
Vid

Ba la ton al má di Ki ren delt ség

Al só örs
Ba la ton al má di
Ba la ton fõ ka jár
Ba la ton fûz fõ
Ba la ton ke ne se
Ba la ton vi lá gos
Csaj ág
Fel sõ örs
Kün gös
Lo vas

Ba la ton fü re di Ki ren delt ség

Aszó fõ
Ba la to na ka li
Ba la ton csi csó
Ba la ton fü red
Ba la ton sze pezd
Ba la ton szõ lõs
Ba la ton ud va ri
Cso pak
Dör gi cse
Mon osz ló
Ó bu da vár
Ör vé nyes
Pa lóz nak
Pé csely
Szen tan tal fa
Szent ja kab fa
Ta gyon
Ti hany
Vá szoly
Zán ka

Sü me gi Ki ren delt ség

Ba zsi
Bo dor fa
Csab ren dek
Dab ronc
Gó gán fa
Gye pü ka ján
He tye fõ
Hosz tót
Káp ta lan fa
Me gyer
Ne mes hany
Nyí rád
Ri gács
Sü meg
Sü megp rá ga
Szen tim re fal va
Ukk
Veszp rém gal sa
Za la er dõd
Za la gyö mö rõ
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Za la meggyes
Za la szeg vár

Ta pol cai Ki ren delt ség

Áb ra hám hegy
Ba da csony to maj
Ba da csony tör de mic
Ba la ton he nye
Ba la to ne de rics
Ba la ton ren des
Gyu la ke szi
He gyesd
Hegy ma gas
Ka polcs
Káp ta lan tó ti
Kék kút
Kis apá ti
Kõ vá gó örs
Kö ves kál
Le sen ce fa lu
Le sen ce ist vánd
Le sen ce to maj
Mind szent kál la
Mo nos tor apá ti
Ne mes gu lács
Ne mes vi ta
Ra pos ka
Rév fü löp
Sal föld
Sás ka
Szent bék kál la
Szig li get
Ta li án dö rögd
Ta pol ca
Uzsa
Vi gánt pe tend
Za la ha láp

Vár pa lo tai Ki ren delt ség

Ber hi da
Öskü
Õsi
Pét für dõ
Vár pa lo ta
Tés

Pá pai Ki ren delt ség

Ad ász te vel
Ba kony já kó
Ba kony kop pány
Ba kony ság
Ba kony szen ti ván
Ba kony szücs
Ba kony ta má si
Béb

Bé kás
Csót
Dáka
Döb rön te
Egy há zas ke szõ
Far kas gye pû
Gan na
Ge cse
Ho mok bö dö ge
Ke me nesszent pé ter
Ke me nes hõ gyész
Kül sõ vat
Kup
Lo vász pa to na
Ma gyar gencs
Ma lom sok
Mar cal ger ge lyi
Mar cal tõ
Me zõ lak
Mi hály há za
Na gya csád
Nagy dém
Nagy gyi mót
Nagy te vel
Ne mes gör zsöny
Né met bá nya
Ne messza lók
Nó ráp
Nyá rád
Pápa
Pá pa de res ke
Pá pa ko vá csi
Pá pa sa la mon
Pá pa tesz ér
Ta ká csi
Ugod
Va nyo la
Vár ke szõ
Va szar
Vi nár

Zir ci Ki ren delt ség

Ba kony bél
Ba kony ná na
Ba ko nyosz lop
Ba kony szent ki rály
Bor za vár
Csesz nek
Cse tény
Du dar
Epe lény
Gic
Jásd
Ló kut
Na gyesz ter gár
Olasz fa lu
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Pén zes gyõr
Por va
Szá pár
Zirc

Meg ne ve zés:

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Szék he lye: 9700 Szom bat hely, Hol lán E. u. 1.
Il le té kes sé gi te rü le te: Nyu gat-du nán tú li Ré gió (Vas

me gye, Zala me gye, Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

Gyõ ri Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Köz pont

Abda
Ár pás
Ba kony gyi rót
Ba kony pé terd
Ba kony szent lász ló
Bõny
Börcs
Csik vánd
Du na szeg
Du na szent pál
Écs
Fel péc
Fe nyõ fõ
Gö nyû
Gyar mat
Gyö mö re
Gyõr
Gyõ rasszony fa
Gyõr la da mér
Gyõr ság
Gyõr sze me re
Gyõ rúj ba rát
Gyõ rúj fa lu
Gyõr zá moly
Ik rény
Ka jár péc
Kis bajcs
Ko ron có
Kun szi get
Lázi
Me zõ örs
Mér ges
Mó ri chi da
Nagy bajcs
Nagy szent já nos
Nyal ka
Nyúl
Öt te vény
Pan non hal ma (iro da)
Páz mánd fa lu
Pér

Ra vazd
Rá ba pa to na
Rá ba csé csény
Rá ba szent mi hály
Rá ba szent mik lós
Rét alap
Ro mánd
Si ká tor
So ko ró pát ka
Sze re cseny
Táp
Táp szent mik lós
Tar ján pusz ta
Té nyõ
Tét (iro da)
Töl tés ta va
Vá mos sza ba di
Veszp rém var sány
Vé nek
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Gyõ ri Ki ren delt ség és

Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Gyõ ri Ki ren delt -
ség, a Csor nai Ki ren delt ség, a Ka pu vá ri Ki ren delt ség, a
Mo son ma gya ró vá ri Ki ren delt ség, a Sop ro ni Ki ren delt ség
ille té kességi te rü le té re ter jed ki.)

Sop ro ni Ki ren delt ség

Ág fal va
Csá ford já nos fa
Csér
Eber gõc
Egy há zas fa lu
Fer tõ boz
Fer tõd (iro da)
Fer tõ end réd
Fer tõ ho mok
Fer tõ rá kos
Fer tõ szent mik lós
Fer tõ szép lak
Gya ló ka
Har ka
Hegy kõ
Hi deg ség
Iván
Kóp há za
Lövõ (iro da)
Nagy cenk
Nagy lózs
Ne mes kér
Pe resz teg
Pe tõ há za
Pinnye
Pusz ta csa lád
Rép ce sze me re
Rép ce vis
Röj tök mu zsaj
Sar ród
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Sop ron
Sop ron hor pács
Sop ron kö vesd
Sza kony
Und
Új kér
Völ csej
Zsi ra

Mo son ma gya ró vá ri Ki ren delt ség

Ás vány rá ró
Be ze nye
Dar nó zse li
Du na ki li ti
Du na re me te
Du na szi get
Fe ke te er dõ
Ha lá szi
Hé der vár
He gyes ha lom
Já nos som or ja
Ká roly há za
Kim le
Kis bo dak
Lé bény
Le vél
Li pót
Má ri a kál nok
Me csér
Mo son ma gya ró vár
Mo son szent mik lós
Mo son szol nok
Püs ki
Raj ka
Új ró na fõ
Vár ba log

Csor nai Ki ren delt ség

Acsa lag
Bar bacs
Bá gyog szo vát
Bezi
Bo don hely
Bo gyosz ló
Bõ sár kány
Ca kó há za
Csor na
Dör
Egyed
Ene se
Fa rád
Fe hér tó
Gyõr sö vény ház
Jo ba há za
Kóny

Kis ba bot
Mag ló ca
Ma gyar ke reszt úr
Mar ko ta bö dö ge
Páli
Pász to ri
Po tyond
Rá ba csa nak
Rá ba por dány
Rá ba se bes
Rá ba szen tand rás
Rá ba ta má si
Ráb ca ka pi
So bor
Sop ron né me ti
Szany
Szil
Szil sár kány
Tár nok ré ti
Vág
Zse be há za

Ka pu vá ri Ki ren delt ség

Agya gosszer gény
Ba bót
Be led (iro da)
Ci rák
Csa pod
Dé nes fa
Edve
Gyó ró
Hi mód
Hö vej
Ka pu vár
Kis fa lud
Mi há lyi
Osli
Rá ba ke cöl
Szár föld
Va dos fa
Vá sá ros fa lu
Vesz kény
Vit nyéd

Szom bat he lyi Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Központ

Acsád
Ba lo gu nyom
Boz zai
Bu csu
Csem pesz ko pács
Doz mat
Fel sõ csa tár
Gen csa pá ti
Gya nó ge re gye
Hor vát lö võ
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Ják
Ki su nyom
Mesz len
Ná rai
Nar da
Ne mes bõd
Ne mes kol ta
Pe re nye
Por nó apá ti
Rá ba tõt tõs
Rum
Sal kö ves kút
Sé
Söp te
Sor ki fa lud
Sor ki ká pol na
So rok po lány
Szent pé ter fa
Szom bat hely
Ta na kajd
Táp lán szent ke reszt
To rony
Vas asszony fa
Vas ke resz tes
Vas su rány
Vasszé cseny
Vasszil vágy
Vát
Vép
Zsennye
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Szom bat he lyi Ki ren -

delt ség és Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Szom -
bat he lyi Ki ren delt ség, a Cell dö möl ki Ki ren delt ség, a Kör -
men di Ki ren delt ség, a Sár vá ri Ki ren delt ség, a Szent gott -
hár di Ki ren delt ség, a Vas vá ri Ki ren delt ség ille té kességi
te rü le té re ter jed ki.)

Cell dö möl ki Ki ren delt ség

Boba
Bor gá ta
Cell dö mölk
Csön ge
Duka
Egy há zas he tye
Já nos há za
Kar akó
Ke léd
Ke me nes ká pol na
Ke me nes ma ga si
Ke me nes mi hály fa
Ke me nes pál fa
Ke me nes söm jén
Ke me nes szent már ton
Ke nye ri
Kis som lyó
Köcsk

Mer se vát
Mes te ri
Nagy si mo nyi
Ne mes ke reszt úr
Ne mes kocs
Ostf fy asszony fa
Pá póc
Szer gény
To korcs
Vö nöck

Kör men di Ki ren delt ség

Ba ján se nye
Csá kány do rosz ló
Da ra bos hegy
Dö bör hegy
Dö rös ke
Egy há zas hol lós
Egy há zas rá dóc
Fel sõ já nos fa
Fel sõ ma rác
Ha las tó
Ha logy
Ha rasz ti fa lu
Hegy hát ho dász
Hegy hát sál
Hegy hát szent ja kab
Hegy hát szent már ton
Is pánk
Ivánc
Ka ta fa
Ke me nes ta ród fa
Ker ca szo mor
Ker kás ká pol na
Kis rá kos
Kör mend
Ma gyar nád al ja
Ma gyar sze csõd
Ma gyar szom bat fa
Mol na sze csõd
Ná dasd
Nagy köl ked
Nagy miz dó
Nagy rá kos
Ne mes rem pe hol lós
Õri ma gya rósd
Õri szent pé ter
Pan kasz
Pin ka mind szent
Rá dóc köl ked
Szak nyér
Sza la fõ
Szar vas kend
Szat ta
Szõ ce
Va sal ja
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Ve le mér
Vi szák

Kõ sze gi Ki ren delt ség

Bo zsok
Bük
Cák
Csep reg
Gyön gyös fa lu
Hor vát zsi dány
Kis zsi dány
Kõ szeg
Kõ szeg do rosz ló
Kõ szeg paty
Kõ szeg szer da hely
Lu kács há za
Ne mes csó
Ol mód
Pe resz nye
Pusz ta csó
Tö mörd
Tor más li get
Ve lem

Sár vá ri Ki ren delt ség

Bejc gyer tyá nos
Bõ
Bö göt
Bö gö te
Cher nel há za da mo nya
Csá nig
Csé nye
Gér ce
Gór
Hegy fa lu
Hosszú pe resz teg
Iker vár
Ik lan be rény
Ják fa
Káld
Ke néz
Lócs
Meggyes ko vá csi
Me gye hid
Mes ter há za
Nagy ge resd
Ne mes lá dony
Nick
Nyõ gér
Ölbõ
Pe cöl
Por pác
Pós fa
Rá ba paty
Rép ce lak

Rép ce szent györgy
Saj tos kál
Sár vár
Si ma ság
Sit ke
Só tony
Sze les te
Tom pa lá dony
Ura i új fa lu
Vá mos csa lád
Vá sá ros mis ke
Vas eger szeg
Vas hosszú fa lu
Zsé deny

Szent gott hár di Ki ren delt ség

Al só szöl nök
Apá tist ván fal va
Csö röt nek
Fel sõ szöl nök
Gasz tony
Két völgy
Kon dor fa
Ma gyar lak
Ne mes med ves
Or fa lu
Rá ba gyar mat
Rá tót
Rö nök
Sza kony fa lu
Szent gott hárd
Vas szent mi hály

Vas vá ri Ki ren delt ség

Al só új lak
And rás fa
Bér bal ta vár
Cse hi
Cse hi mind szent
Csip ke rek
Eger völgy
Ger se ka rát
Gyõr vár
Hegy hát szent pé ter
Kám
Mi kosszép lak
Nagy ti laj
Olasz fa
Osz kó
Pá csony
Pe tõ mi hály fa
Püs pök mol ná ri
Rá ba hid vég
Sár fi miz dó
Sze me nye
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Te le kes
Vas vár

Za la eger sze gi Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Központ

Ali bán fa
Al só ne mes apá ti
Ba dos döb ré te
Ba god
Bak
Bak tüt tõs
Becs völ gye
Be ze réd
Boc föl de
Bon cod föl de
Böde
Bu csu szent lász ló
Csa tár
Csö de
Cson ka hegy hát
Dob ron hegy
Eger vár
Gel lén há za
Gom bos szeg
Gõs fa
Gyû rûs
Ha gyá ros bö rönd
Hot tó
Ibor fia
Ká vás
Ke men dol lár
Ke mén fa
Kis bu csa
Kis ku tas
Kis pá li
Kus tán szeg
Lak hegy
Lic kó va da mos
Mi lej szeg
Mi se fa
Nagy ka por nak
Nagy ku tas
Nagy len gyel
Nagy pá li
Ne mes apá ti
Ne messzen tand rás
Né met fa lu
Ne mes he tés
Ne mes rá dó
Ne mes sán dor há za
Or bá nyos fa
Or mánd lak
Oz mán bük
Pa csa
Pad ár
Pál fi szeg
Pet hõ he nye

Pet ri ke resz túr
Pó ka sze petk
Pö lös ke
Pusz ta e de rics
Pusz ta szent lász ló
Sa lom vár
Sár hi da
Söj tör
Szent koz ma domb ja
Szent pé te rúr
Tes kánd
Tó fej
Vas bol dog asszony
Vas pör
Vöc könd
Za la bol dog fa
Za la cséb
Za la eger szeg
Za la hás hágy
Za la ig ri ce
Za la ist vánd
Za la lö võ
Za la szent györgy
Za la szen ti ván
Za la szent lõ rinc
Za la szent mi hály
Za la tár nok
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Za la eger sze gi Ki ren -

delt ség és Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Za la -
eger sze gi Ki ren delt ség, a Keszt he lyi Ki ren delt ség, a Len ti
Ki ren delt ség, a Za la szentg ró ti Ki ren delt ség ille té kességi
te rü le té re ter jed ki.)

Keszt he lyi Ki ren delt ség

Al só pá hok
Ba la ton gyö rök
Bó ka há za
Cser szeg to maj
Di ós kál
Ege ra ra csa
Esz ter gály hor vá ti
Fel sõ pá hok
Gé tye
Gye nes di ás
Hé víz
Kar macs
Keszt hely
Ne mes bük
Rezi
Sár mel lék
Szent györgy vár
Vál lus
Vár völgy
Vin dor nya fok
Vin dor nya lak
Vo nyarc vas hegy
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Za la apá ti
Za la kö ves kút
Za la szán tó
Za la szent már ton
Za la vár

Len ti Ki ren delt ség

Al só szen ter zsé bet
Bag lad
Bar la hi da
Bel sõ sárd
Bö de há za
Cser ta la kos
Cseszt reg
Csö mö dér
Dob ri
Fel sõ szen ter zsé bet
Gá bor ján há za
Gosz to la
Gu tor föl de
Her nyék
Ik lód bör dö ce
Ká lóc fa
Ká nya vár
Ker ka ba ra bás
Ker ka fal va
Ker ka ku tas
Ker ka tes kánd
Kis szi get
Koz ma domb ja
Kül sõ sárd
Lend va de des
Lend va ja kab fa
Len ti
Lo vá szi
Ma gyar föld
Má rok föld
Mi ke ka rá csony fa
Ne mes nép
Nova
Or ta há za
Páka
Pör de föl de
Pór szom bat
Pusz ta apá ti
Ra mo csa
Ré dics
Resz nek
Szé csi szi get
Szent györgy völgy
Szent pé ter föl de
Szi jár tó há za
Szil vágy
Tor ma föl de
Tor nyi szent mik lós
Za la bak sa

Za la szom bat fa
Ze bec ke

Za la szentg ró ti Ki ren delt ség

Al más há za
Batyk
Döb rö ce
Dötk
Kal losd
Ke hi da kus tány
Kis gör bõ
Kis vá sár hely
Li get fal va
Mi hály fa
Nagy gör bõ
Óhíd
Pa kod
Sé nye
Sü meg cse hi
Sza la pa
Ti laj
Tür je
Vin dor nya szõ lõs
Za la bér
Za la csány
Za la szentg rót
Za la szent lász ló
Za la vég

Nagy ka ni zsai Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Központ

Al só rajk
Ba la ton ma gya ród
Be lez na
Bocs ka
Bör zön ce
Csa pi
Esz te reg nye
Fel sõ rajk
Fi tye ház
Fûz völgy
Ga lam bok
Ga ra bonc
Gel se
Gel se szi get
Ha hót
Ho mok ko má rom
Hosszú völgy
Ka cor lak
Ke re cseny
Ki li mán
Kis ré cse
Li szó
Ma gyar szent mik lós
Ma gyar szer da hely
Mi háld
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Mu ra ke resz túr
Nagy ba kó nak
Nagy ka ni zsa
Nagy ra da
Nagy ré cse
Ne mes pát ró
Orosz tony
Pat
Pö lös ke fõ
Pöt ré te
Sand
Sor más
Surd
Sze pet nek
Új ud var
Za la me re nye
Za la ka ros
Za la ko már
Za la sár szeg
Za la sza bar
Za la szent ba lázs
Za la szent ja kab
Za la új lak
(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Nagy ka ni zsai Ki ren -

delt ség és Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Nagy -
ka ni zsai Ki ren delt ség, valamint a Le te nyei Ki ren delt ség
ille té kességi te rü le té re ter jed ki.)

Le te nyei Ki ren delt ség

Bá nok szent györgy
Bá za ke rettye
Be cse hely
Bors fa
Bu csu ta
Csör nye föld
Ker ka szent ki rály
Kis cse hi
Kis tol mács
Lasz to nya
Le te nye
Lis pe szen ta dor ján
Ma róc
Mol ná ri
Mu ra rát ka
Mu ra sze me nye
Ol tárc
Pet ri ven te
Pusz ta ma gya ród
Ri gyác
Sem jén há za
Szent lisz ló
Szent mar git fal va
Tót szent már ton
Tót szer da hely
Val ko nya
Vár föl de
Zajk

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
26/2007. (III. 28.) OGY

határozata

a 125 éves MTI – Éves jelentés 2005. címû
beszámolójáról*

1. Az Or szág gyû lés a nem ze ti hír ügy nök ség rõl szóló
1996. évi CXXVII. tör vény 9.  §-a alap ján a 125 éves
MTI – Éves je len tés 2005. címû be szá mo lót tu do má sul
 veszi, és az ab ban fog lalt mér leg és ered mény-ki mu ta tást
jó vá hagy ja.

2. Az Or szág gyû lés hoz zá já rul a 2005. évi mér leg
 szerinti ered mény nek – 6507 E  Ft – a ko ráb bi évek ered -
mény tar ta lé ká val szem be ni el szá mo lá sá hoz.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
27/2007. (III. 28.) OGY

határozata

a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság
létrehozásáról  szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY

határozat módosításáról**

Az Or szág gyû lés a Ma gyar Táv ira ti Iro da Rész vény tár -
sa ság lét re ho zá sá ról  szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY ha tá -
ro zat nak a Ma gyar Táv ira ti Iro da Rész vény tár sa ság Ala -
pító Ok ira tát tar tal ma zó Mel lék le tét (a továb biak ban: AO)
a kö vet ke zõk sze rint mó do sít ja:

1. Az AO pre am bu lu ma he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„amely a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény
(a továb biak ban: Gt.), valamint a nem ze ti hír ügy nök ség rõl 
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 szóló tör vény (a továb biak ban: Nht.) alap ján a Ma gyar
Táv ira ti Iro da Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: rész -
vény tár sa ság) zárt kö rû ala pí tá sá ról az aláb bi ak sze rint ren -
del ke zik:”

2. Az AO 1.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„1.2. A rész vény tár sa ság cég ne ve: MTI Ma gyar Táv -
ira ti Iro da Zárt kö rû en mû kö dõ Rész vény tár sa ság

– an go lul: MTI Hun ga ri an News Agen cy Pri va tely
Ow ned Jo int-Stock Com pany

– fran ci á ul: MTI Agen ce Té lég rap hi que Hong ro i se
 Société Anony me sans ap pel pub lic B l’é parg ne

– né me tül: MTI Un ga ris che Nach rich te na gen tur
Gesch los se ne Ak ti en ge sells chaft

– oro szul: Zak ri to je Ak ci o nyer no je Obs cseszt vo MTI
Ven gersz ko je Tye leg raf no je Agentszt vo

A rész vény tár sa ság rö vi dí tett cég ne ve: MTI Zrt.
– an go lul: MTI Hun ga ri an News Agen cy. Co.
– fran ci á ul: MTI Agen ce Té lég rap hi que Hong ro i se S. A.
– né me tül: MTI Un ga ris che Nach rich te na gen tur AG
– oro szul: ZAO MTI Ven gersz ko je Tyelegraf -

noje-Agentsztvo”

3. Az AO 1.4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„1.4. A rész vény tár sa ság te lep he lyei:
Bu da pest I., Fém u. 8.
Bu da pest I., Nap hegy tér 1.
Bu da pest I., Nap hegy tér 8.
Bu da pest I., Krisz ti na krt. 24.
Bu da pest VII., Ká roly krt. 19–21.”

4. Az AO 2.3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„2.3. A rész vény tár sa ság a 2.1. pont ban meg ha tá ro zott
fel ada tok meg va ló sí tá sa ér de ké ben az aláb bi „A gaz da sá gi 
te vé keny sé gek egy sé ges ága za ti osz tá lyo zá si rend sze ré -
be” (TEÁOR 2003) tar to zó te vé keny sé gi kört gya ko rol ja:

Fõ te vé keny ség:

92.40 ’03 Hír ügy nök sé gi te vé keny ség

Egyéb te vé keny ség:

22.11 ’03 Könyv ki adás
22.12 ’03 Na pi lap ki adás
22.13 ’03 Idõ sza ki ki ad vány ki adá sa
22.14 ’03 Hang fel vé tel ki adás
22.15 ’03 Egyéb ki adás
22.21 ’03 Na pi lap nyo más
22.22 ’03 Más ho va nem so rolt nyo más
22.23 ’03 Könyv kö tés
22.24 ’03 Nyom dai elõ ké szí tõ te vé keny ség
22.25 ’03 Ki se gí tõ nyom dai te vé keny ség
22.31 ’03 Hang fel vé tel-sok szo ro sí tás
22.32 ’03 Vi deo fel vé tel-sok szo ro sí tás

22.33 ’03 Szá mí tó gé pes adat hor do zó sok szo ro sí tá sa
32.10 ’03 Elekt ro ni kai al kat rész gyár tá sa
32.20 ’03 Ipar i hír adás tech ni kai ter mék gyár tá sa
45.31 ’03 Vil lany sze re lés
45.32 ’03 Szi ge te lés
45.33 ’03 Víz-, gáz-, fû tés sze re lés
45.34 ’03 Egyéb épü let gé pé sze ti sze re lés
45.41 ’03 Va ko lás
45.42 ’03 Épü let asz ta los-szer ke zet sze re lé se
45.43 ’03 Pad ló-, fal bur ko lás
45.44 ’03 Fes tés, üve ge zés
45.45 ’03 Egyéb be fe je zõ épí tés
50.20 ’03 Gép jár mû ja ví tás
51.90 ’03 Egyéb nagy ke res ke de lem
52.47 ’03 Könyv-, új ság-, pa pír áru-kis ke res ke de lem
55.10 ’03 Szál lo dai szol gál ta tás
55.23 ’03 Egyéb szál lás hely-szol gál ta tás
55.30 ’03 Ét ke zõ he lyi ven dég lá tás
60.23 ’03 Egyéb szá raz föl di sze mély szál lí tás
63.21 ’03 Egyéb szá raz föl di szál lí tást se gí tõ te vé -

keny ség
64.20 ’03 Táv köz lés
70.20 ’03 In gat lan bér be adá sa, üze mel te té se
71.33 ’03 Iro da gép, szá mí tó gép köl csön zé se
72.10 ’03 Hard ver-szak ta nács adás
72.21 ’03 Szoft ver-ki adás
72.22 ’03 Egyéb szoft ver-szak ta nács adás, -el lá tás
72.30 ’03 Adat fel dol go zás
72.40 ’03 Adat bá zis-te vé keny ség, on-li ne ki adás
72.50 ’03 Iro da gép-, szá mí tó gép-ja ví tás
72.60 ’03 Egyéb szá mí tás tech ni kai te vé keny ség
74.13 ’03 Pi ac- és köz vé le mény-ku ta tás
74.40 ’03 Hir de tés
74.81 ’03 Fény ké pé szet
74.87 ’03 Más ho va nem so rolt, egyéb gaz da sá gi

szol gál tatás
85.12 ’03 Já ró be teg-el lá tás
92.11 ’03 Film-, vi deo gyár tás
92.12 ’03 Film-, vi deo ter jesz tés
92.20 ’03 Rá dió-te le ví zió mû sor szol gál ta tás
92.51 ’03 Könyv tá ri, le vél tá ri te vé keny ség”

5. Az AO 5.7. pont ja elsõ be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„5.7. A rész vény tár sa ság el nö ke az Nht., a Gt., más jog -
sza bá lyok és az Ala pí tó Ok irat ren del ke zé se i vel össz hang -
ban irá nyít ja a rész vény tár sa sá got. En nek ke re té ben:

– éven te írás ban be szá mol az Or szág gyû lés nek a rész -
vény tár sa ság te vé keny sé gé rõl, amely nek ke re té ben sor ke -
rül a mér leg és ered mény ki mu ta tás jó vá ha gyá sá ra,
valamint a nye re ség fel osz tá sá ra. Az el nök be szá mo ló ját a
rész vény tár sa ság fel ügye lõ bi zott sá gá nak vé le mé nyé vel
együtt kell az Or szág gyû lés elé ter jesz te ni. A be szá mo ló -
hoz mel lé kel ni kell az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ké nek
je len té sét a rész vény tár sa ság gaz da sá gi te vé keny sé gé rõl;”
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6. Az AO 5.8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„5.8. Az el nök és a rész vény tár sa ság jog vi szo nya ke re -
te it a TTT-nek az el nö ki tiszt ség be töl té sé re vo nat ko zó pá -
lyá za ti fel hí vás ba kell fog lal ni. Az el nök kel a szer zõ dést a
TTT el nö ke a TTT ha tá ro za ta sze rint köti meg.”

7. Az AO a kö vet ke zõ 5.12. pont tal egé szül ki:

„5.12. A Tár sa ság cég jegy zé se úgy tör té nik, hogy a
cég jegy zés re jo go sult a Tár sa ság kéz zel vagy gép pel írt
elõ nyo mott vagy nyom ta tott el ne ve zé se alatt vagy fe let t
írja ne vét az alá írá si cím pél dány sze rint.”

8. Az AO 10.5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„10.5. A rész vény tár sa ság be szer zé se i re a köz be szer -
zé sek rõl  szóló tör vény elõ írásai vo nat koz nak.”

9. Az AO 14.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„14.2. A je len Ala pí tó Ok irat ban nem érin tett, vagy
nem tel jes kö rû en sza bá lyo zott kér dé sek ben az Nht.,
valamint a gaz da sá gi tár sa sá gok ról szóló tör vé ny ren del -
ke zé se it kell al kal maz ni.”

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

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
28/2007. (III. 28.) OGY

határozata

az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi
tevékenységérõl  szóló beszámoló elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés el fo gad ja az Or szá gos Rá dió és Te le ví -
zió Tes tü let 2006. évi te vé keny sé gé rõl  szóló be szá mo lót.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt 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 26-i ülés nap ján fo gad ta el.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1019/2007. (III. 28.) Korm.

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform
Operatív Programja keretében megindítandó kiemelt

projektrõl

A Kor mány

1. el fo gad ta a Kor mány 2007. évi re form-prog ram já ról
 szóló kormány-elõ ter jesz tést;

2. a ma gyar tár sa da lom és gaz da ság elõtt meg nyí ló
 uniós tá mo ga tá sok ered mé nyes és ha té kony fel hasz ná lá sa, 
to váb bá a köz igaz ga tás szín vo na lá nak eme lé se ér de ké ben
a 2007. évi re form-prog ram ja alap ján egyet ért az zal, hogy
a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség az Ál lam re form Ope ra -
tív Prog ram ke re té ben meg te gye a szük sé ges in téz ke dé se -
ket „az ál lam re form 2007. évi munkálatainak támogatása”
kiemelt projekt elindítása érdekében.

Fe le lõs: a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
 az ál lam re for mért fe le lõs kor mány biz tos

  be vo ná sá val

Ha tár idõ: azon nal

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

A Kormány
1020/2007. (III. 28.) Korm.

határozata

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért
Közalapítvány létrehozásáról

A Kor mány

1. a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény 74/E.  §-ának (6) be kez dé se, to váb bá az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso -
ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör -
vény 1.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a Fo gya té kos Gyer -
me kek, Ta nu lók Fel zár kóz ta tá sá ért Or szá gos Köz ala pít -
vány és a Fo gya té ko sok Esé lye Köz ala pít vány egye sí té sé -
vel, ezen köz ala pít vá nyok jog utód ja ként lét re hoz za a
Fogya tékos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala pít -
ványt (a továb biak ban: Köz ala pít vány);
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2. fel ha tal maz za a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz tert,
hogy a Köz ala pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le,
illetve a jog elõd köz ala pít vá nyok bí ró sá gi nyil ván tar tás -
ból való tör lé se so rán az Ala pí tó kép vi se le té ben el jár jon;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. fel ha tal maz za a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz tert,
hogy a Köz ala pít vány nyil ván tar tás ba vé te lét köve tõen az
ala pí tói jo go kat – az ala pí tó ok irat mó do sí tá sát ki vé ve –
gya ko rol ja, a Köz ala pít vány mû kö dé sét fo lya ma to san kí -
sér je fi gye lem mel, rend sze res éves be szá mo ló ját ér té kel je, 
és a szük sé ges in téz ke dé se ket te gye meg;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

4. el ren de li a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak – a bí -
ró ság nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ha tá ro za tá nak jog erõ -
re emel ke dé sét köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ
köz zé té te lét.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke-
 dé sét köve tõen azon nal

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

6. E ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé nek nap já val a Kor mány
vissza von ja

a) a Fo gya té ko sok Esé lye Köz ala pít vány lét re ho zá sá -
ról  szóló 1039/1999. (IV. 21.) Korm. ha tá ro za tát, valamint

b) a Fo gya té ko sok Esé lye Köz ala pít vány Ala pí tó Ok -
ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1082/2006. (VIII. 18.) Korm. 
ha tá ro za tát.

7. A Köz ala pít vány nyil ván tar tás ba vé te lé rõl  szóló bí -
ró sá gi ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap ján a Kor -
mány (köz)ala pít vá nya i ért fe le lõ sök rõl  szóló 1081/2006.
(VIII. 14.) Korm. ha tá ro zat (a továb biak ban: H.) I. f) pont -
já nak 4. al pont ja ha tá lyát vesz ti.

8. A Köz ala pít vány nyil ván tar tás ba vé te lé rõl  szóló bí -
ró sá gi ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap ján a H.
I. h) pont já nak 1. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„1. a Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz -
ala pít vány,”

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országgyûlés elnökének

k ö z l e m é n y e

az állampolgári jogok országgyûlési biztosának
lemondásáról

Dr. Len ko vics Bar na bás, az ál lam pol gá ri jo gok or szág -
gyû lé si biz to sá nak le mon dá sát az ál lam pol gá ri jo gok or -
szág gyû lé si biz to sá ról  szóló 1993. évi LIX. tör vény
15.  §-ának (2)–(3) be kez dé se ér tel mé ben – 2007. áp ri lis
20-i ha tállyal – el fo ga dom, és egy ben or szág gyû lé si biz -
tosi meg bí za tá sá nak meg szû né sét meg ál la pí tom.

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

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

r é s z l e t e s  p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

a 2007. évi Magyar Közigazgatási Minõség Díj
elnyerésére

1. A pá lyá zat cél ja

A pá lyá zat cél ja – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter 10/2007. (III. 23.) MeHVM ren de le te alap ján – a
mi nõ ség ügy ben ki emel ke dõ tel je sít ményt fel mu ta tó köz -
igaz ga tá si szer ve ze tek te vé keny sé gé nek a 2007. évi
 Magyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség Díj jal (a to váb bi ak -
ban: Díj) tör té nõ el is me ré se.

2. A pá lyá zók köre

A Díj el nye ré sé re pá lyá za tot nyújt hat nak be a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 1.  §-a
(1) és (2) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó köz igaz ga tá si
szer vek. (A Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség Díj nyer te sei
az újabb pá lyá za tok ból 7 évig ki van nak zár va).

3. Pá lyá za ti fel té te lek

A pá lyá zat el ké szí té sé hez és be nyúj tá sá hoz a pá lyá za ti
adat la pot kell ki töl te ni, amely a rész le tes pá lyá za ti fel hí -
vás sal és út mu ta tó val, valamint a pá lyá za ti sza bály zat tal
együtt le tölt he tõ a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal hon lap já ról
(http://www.meh.hu), valamint a Kor mány za ti Sze mély -
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ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont hon -
lap já ról (http://www.mki.gov.hu).

A Dí jat pá lyá zat út ján a köz igaz ga tá si szer vek az aláb bi
ál ta lá nos fel té te lek fenn ál lá sa ese tén nyer he tik el:

a) a fo lya ma tos stra té gi ai és tak ti kai jel le gû mi nõ ség -
fej lesz tés a szer ve zet mû kö dé sé nek meg ha tá ro zó ré szét
ké pe zi;

b) mi nõ ség irá nyí tá si (-me nedzs ment) rend szer rel,
illetve köz igaz ga tás-spe ci fi kus mi nõ ség fej lesz té si mo dell, 
a szer ve ze ti tel je sít ményt mérõ Kö zös Ér té ke lé si Ke ret -
rend szer (Com mon As sess ment Fra me work – CAF) al kal -
ma zá sá val tá mo gat ják a fo lya ma tos mi nõ ség fej lesz tést;

c) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé rik, ér té ke lik és ja vít -
ják a szol gál ta tá sa i kat igény be vevõ ügy fe lek elé ge dett sé -
gé nek ala ku lá sát, és ezt figye lembe ve szik a fej lesz té sek
so rán;

d) gya kor lat ban al kal maz zák az egy más tól való ta nu -
lás, az össze ha son lí tá son ala pu ló fej lesz tés, valamint a si -
ke res meg ol dá sok el sa já tí tá sá nak (sa ját gya kor lat ban való
al kal ma zá sá nak) el vét.

A pá lyá zat a szer ve ze ti tel je sít ményt mérõ Kö zös Ér té -
ke lé si Ke ret rend szer (CAF) ál tal biz to sí tott ön ér té ke lé sen
ala pul, amely nek ke re té ben be kell mu tat ni a szer ve zet
adott sá ga it és ered mé nye it.

4. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye, ide je és mód ja

A pá lyá za ti anya got 2007. áp ri lis 30-ig kell be nyúj ta ni
aján lott pos tai kül de mény ként a Kor mány za ti Sze mély -
ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont hoz
(1054 Bu da pest, Alkot mány u. 25.) 4 nyom ta tott (1 ere de ti 
és 3 má so la ti) pél dány ban és elekt ro ni kus for má tum ban
(CD vagy flop py) is.

A bo rí ték ra kér jük, ír ják rá, hogy „Ma gyar Köz igaz ga -
tá si Mi nõ ség Díj pá lyá zat”.

5. A pá lyá zat tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyei

5.1. Tar tal mi kö ve tel mé nyek
A pá lyá zat ban a pá lyá zó nak szer ve ze te vo nat ko zá sá ban 

az aláb bi a kat kell be mu tat nia:
5.1.1. A pá lyá zó szer ve zet ál ta lá nos jel lem zõ i nek be -

mu ta tá sa
– Lét szám
– Fel adat kör
– Stra té gi ai cé lok
– Mû kö dé sé nek fon to sabb jel lem zõi
– Part ne rei
– Mû kö dé sé nek tör vényi fel té tel rend sze re
– Szol gál ta tá sai mi nõ sé gét meg ha tá ro zó fon to sabb té -

nye zõk
– Mi nõ ség irá nyí tá si (-me nedzs ment) rend szer e:

= ISO 9001 (In ter na ti o nal Or ga ni za ti on for
 Standardization)

= Tel jes kö rû Mi nõ ség irá nyí tás (TQM, To tal Qu a lity
Ma na ga ment)

= Euró pai Mi nõ ség irá nyí tá si Ala pít vány (EFQM,
 European Fo un da ti on of Qu a lity Ma na ge ment)

= A szer ve ze ti tel je sít ményt mérõ Kö zös Ér té ke lé si
Ke ret rend szer (CAF, Com mon As sess ment
 Framework)

= Ál lam pol gá ri Kar ta (Ci ti zen’s Char ter)

– Szer ve ze ti fel épí té se

5.1.2. A szerv ön ér té ke lé si ered mé nye i nek be mu ta tá sa
a szer ve ze ti tel je sít ményt mérõ Kö zös Ér té ke lé si Ke ret -
rend szer (CAF) kri té ri u ma i nak figye lembe véte lével

A pá lyá zó mi nõ ség irá nyí tá si (-me nedzs ment) te rü le tén
meg lé võ adott sá gai és ered mé nye i nek be mu ta tá sa és elem -
zé se az adott sá gok 5 és az ered mé nyek 4 kri té ri u ma
 alapján.

A pá lyá zat szö veg e a szer ve ze ti tel je sít ményt mérõ
 Közös Ér té ke lé si Ke ret rend szer (CAF) ön ér té ke lé si rend -
sze ré nek fel épí té sé ben ele mez ze a szer ve zet adott sá ga it.
Ha a pá lyá zó nál vé gez tek CAF ön ér té ke lést, mu tas sa be a
kér dõ ív ki töl té sé vel nyert össze sí tett ada to kat, valamint
ezek vál to zá sá nak leg alább 3 éves trend jét, amennyi ben a
kér dõ ív ki töl té sé re és ér té ke lé sé re már több al ka lom mal is
sor ke rült. Ha a pá lyá zó nem vég zett CAF ön ér té ke lést,
 abban az eset ben is a pá lyá za tot e kri té ri um rend szer fel -
hasz ná lá sá val ké szít se el.

Az adott sá gok be mu ta tá sa so rán a szer ve zet ér té kel je,
hogy mi lyen mó don, esz köz rend sze ren ke resz tül érte el
ered mé nye it azo kon a te rü le te ken, ame lye ket egyes kri té -
ri u mok tar tal maz nak. Té nye ken ke resz tül mu tas sa be a pá -
lyá zat, hogy az egyes meg kö ze lí té se ket mennyi re meg -
fele lõen és mi lyen ha té ko nyan al kal maz ták.

Az ered mé nyek te rü le tén kü lön bö zõ mé rõ szá mok, in di -
ká to rok se gít sé gé vel ele mez ze a szer ve zet fej lõ dé sé nek
trend je it, össz hang ban a szer ve ze ti tel je sít ményt mérõ Kö -
zös Ér té ke lé si Ke ret rend szer (CAF) kri té ri u mok kal. Kü lö -
nö sen je len tõs, hogy mu tas sa be az ügy fél-elé ge dett ség
mé ré sé re és az ada tok alap ján en nek fej lesz té sé re tett tö -
rek vé sek ered mé nye it. Mu tas son be pél dát a má sok jó gya -
kor la tá ból való ta nu lás ra és az ab ból szár ma zó ered mé -
nyek re a sa ját szer ve ze té ben.

Le he tõ ség sze rint vé gez zen össze ha son lí tá so kat sa ját
ko ráb bi és más, ha son ló fel adat kört el lá tó szer ve zet ered -
mé nye i vel.

Amennyi ben a pá lyá zó nem ér té ke li mind a ki lenc kri té -
ri u mot, ab ban az eset ben a pá lyá za ta nem ér té kel he tõ.

Mel lék let ként csa to lan dó ak az ön ér té ke lés hez kap -
csolódó kér dõ ív ada tok, egyéb té nyek és ada tok.

5.2. A pá lyá zat for mai kö ve tel mé nyei

– Nyom ta tott és elekt ro ni kus for má tum

– 12-es be tû mé ret

– 1,5 sor tá vol ság

– A4-es mé ret

– Az adott sá gok és ered mé nyek be mu ta tá sá nál a szer -
ve ze ti tel je sít ményt mérõ Kö zös Ér té ke lé si Ke ret rend szer
(CAF) kri té ri um rend sze ré nek meg fe le lõ szá mo zás
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– Ma xi mum 30 ol da las ter je de lem (a mel lék le tek
 nélkül)

– A mel lék le tek ter je del me nem ha lad hat ja meg a
15 ol dalt

6. A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak rend je

A be ér ke zett pá lyá za to kat a Ma gyar Köz igaz ga tá si
 Minõség Díj Bi zott ság bí rál ja el. A bí rá la ti fo lya mat ban a
Bi zott ság ál tal fel kért kül sõ szak ér tõk se gít he tik a Bi zott -
ság mun ká ját.

A Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség Díj Bi zott ság össze -
té te lét a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
10/2007. (III. 23.) MeHVM ren de let 4.  §-a tar tal maz za.

A pá lyá zat ér té ke lé sé nek lé pé sei:

1. A pá lyá zat for mai ér té ke lé se

2. A pá lyá za tok egyé ni szak ér tõi ér té ke lé se

3. A pá lyá za tok cso por tos szak ér tõi ér té ke lé se

4. A Bi zott ság dön té se a hely szí ni lá to ga tá sok ról

5. Szak ér tõk hely szí ni ér té ke lé sei

6. A Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség Díj Bi zott ság ja -
vas la tá nak ki ala kí tá sa

7. Mi nisz te ri dön tés a dí jak oda íté lé sé rõl

A Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség Díj oda íté lé sé rõl a
Bi zott ság ja vas la tá ra a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter dönt.

A Dí jat el nyert köz igaz ga tá si szerv az el is me rést tar tal -
ma zó ok le ve let és réz bõl ké szí tett táb lát kap, amely tar tal -
maz za a köz igaz ga tá si szerv ne vét, a „MAGYAR
KÖZIGAZGATÁSI MINÕSÉG DÍJ” szö ve get, a díj oda -
íté lé sé nek évét és „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETÕ
MINISZTERÉTÕL” szö ve get.

Leg fel jebb öt Díj ke rül het ki osz tás ra. A Dí jat a mi nisz -
ter ün ne pé lyes ke re tek kö zött 2007. jú li us 1-jén, a Köz -
tiszt vi se lõk Nap ján adja át.

7. Egyéb in for má ci ók

A pá lyá za ti adat lap ki töl té sé hez, illetve a pá lyá zat tal
kap cso la tos to váb bi in for má ci ó kért for dul jon a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal Köz igaz ga tá si Mi nõ ség fej lesz té si és
 Innovációs Fõ osz tá lyá hoz (tel: 441-2171, e-ma il:
 judit.ferkocza @meh.hu).

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

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

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

07.1047 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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.


