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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi XIX.
tör vény

egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó tör vények 
módosításáról*

A Munka Törvénykönyvérõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény módosítása

1.  § A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII.
tör vény (a továb biak ban: Mt.) 65.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az üze mi ta ná csot együtt dön té si jog il le ti meg a
kol lek tív szer zõ dés ben meg ha tá ro zott jó lé ti célú

a) pénz esz kö zök fel hasz ná lá sa, illetve
b) in téz mé nyek és in gat la nok hasz no sí tá sa

te kin te té ben.”

2.  § Az Mt. 130.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A mun ka vi szony szü ne te lé sé nek idõ tar ta má ra a kö -
vet ke zõ ese tek ben jár sza bad ság:]

„c) a gyer mek gon do zá sa vagy ápo lá sa  miatt ka pott fi -
ze tés nél kü li sza bad ság [138.  § (5) be kez dés] elsõ évé re;”

3.  § (1) Az Mt. 134.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az alap sza bad ság egy ne gye dét – a mun ka vi szony
elsõ há rom hó nap ját ki vé ve – a mun kál ta tó a mun ka vál laló 
ké ré sé nek meg fe le lõ idõ pont ban kö te les ki ad ni. A mun ka -
vál la ló nak erre vo nat ko zó igé nyét a sza bad ság kez de te
elõtt leg ké sõbb ti zen öt nap pal be kell je len te nie. Ha a
mun ka vál la lót érin tõ olyan kö rül mény me rül fel, amely
 miatt a mun ka vég zé si kö te le zett ség tel je sí té se szá má ra
sze mé lyi, il le tõ leg csa lá di kö rül mé nye i re te kin tet tel
arány ta lan vagy je len tõs sé re lem mel jár na, a mun ka vál laló 
er rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti a mun kál ta tót. Eb ben az eset -
ben a mun kál ta tó az alap sza bad ság egy ne gye dé bõl össze -
sen há rom mun ka na pot – leg fel jebb há rom al ka lom mal – a 
mun ka vál laló ké ré sé nek meg fe le lõ idõ pont ban, a ti zen öt
na pos be je len té si ha tár idõ re vo nat ko zó sza bály mel lõ zé sé -
vel kö te les ki ad ni. A mun ka vál laló a mun kál ta tó fel szó lí -
tá sa ese tén a kö rül mény fenn ál lá sát a mun ká ba ál lá sa kor
ha la dék ta la nul iga zol ni kö te les.”

(2) Az Mt. 134.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 26-i ülés nap ján fo gad ta el.

[(3) A sza bad sá got ese dé kes sé gé nek évé ben kell ki ad ni.
A mun kál ta tó]

„a) ki vé te le sen fon tos gaz da sá gi ér dek, illetve a mû kö -
dé si kö rét köz vet le nül és sú lyo san érin tõ ok ese tén a sza -
bad sá got leg ké sõbb az ese dé kes ség évét kö ve tõ év már -
cius 31-ig, kol lek tív szer zõ dés ren del ke zé se ese tén az ese -
dé kes ség évét kö ve tõ év jú ni us 30-ig,”
[adja ki, ha az ese dé kes ség éve el telt. A b) pont ban sze rep -
lõ ren del ke zés tõl ér vé nye sen el tér ni nem le het.]

(3) Az Mt. 134.  §-a (6) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A mun kál ta tó a mun ka vál laló már meg kez dett sza bad -
sá gát a mû kö dé si kö rét köz vet le nül és sú lyo san érin tõ ok
vagy ki vé te le sen fon tos gaz da sá gi ér dek e  miatt meg sza kít -
hat ja.”

(4) Az Mt. 134.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) A (3) be kez dés a) pont já ban fog lal tak al kal ma zá sa -
kor leg fel jebb a ren des sza bad ság egy ne gye dét le het az
ese dé kes ség évét köve tõen ki ad ni. A (2) be kez dés ben fog -
lalt sza bad sá got ek kor is a tárgy év ben kell ki ad ni.

(8) A (7) be kez dés elsõ mon da tá ban fog lal tak tól el tér ni
csak ak kor le het, ha az a mun kál ta tó mû kö dé si kö rét köz -
vet le nül és sú lyo san érin tõ ok  miatt – kü lö nö sen bal eset,
ele mi csa pás vagy sú lyos kár, to váb bá az éle tet, egész sé -
get, tes ti ép sé get fe nye ge tõ köz vet len és sú lyos ve szély
meg elõ zé se, il le tõ leg el há rí tá sa ér de ké ben – szük sé ges.

(9) A (3) be kez dés a) pont ja, illetve a (6) be kez dés al -
kal ma zá sa kor ki vé te le sen fon tos gaz da sá gi ér de ken a ren -
des sza bad ság ki adá sá val kap cso la tos, mun ka szer ve zés tõl
füg get len olyan kö rül ményt kell ér te ni, mely nek fel me rü -
lé se ese tén a ren des sza bad ság nak az ese dé kes ség évé ben
tel jes mér ték ben tör té nõ ki adá sa a mun kál ta tó gaz dál ko dá -
sát meg ha tá ro zó mó don hát rá nyo san be fo lyá sol ná.

(10) A ren des sza bad ság ese dé kes ség évé ben nem tel jes
mér ték ben tör té nõ ki adá sa ese tén a mun kál ta tó nem hi vat -
koz hat a mû kö dé si kö rét köz vet le nül és sú lyo san érin tõ ok, 
illetve a ki vé te le sen fon tos gaz da sá gi ér dek fenn ál lá sá ra,
ha az ese dé kes ség évé bõl még fenn ma ra dó idõ tar tam ban a
ren des sza bad sá got – a (8) be kez dés sze rin ti, mû kö dé si kö -
rét érin tõ ok kö vet kez mé nyei or vos lá sa mel lett, illetve a
(9) be kez dés sze rin ti gaz da sá gi ér dek e sé rel me nél kül – ki -
ad hat ta vol na.

(11) A 11.  § (2) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en
a) a sza bad ság ki adá sá ra vo nat ko zó mun ka vál la lói

igény a mun ka vi szony fenn ál lá sa alatt nem évül el;
b) a sza bad ság meg vál tá sá val kap cso la tos mun ka vál la -

lói igény el évü lé se a mun ka vi szony meg szû né sé nek nap -
ján kez dõ dik.”

4.  § Az Mt. 154.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A mun ka bért – jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban – a ma gyar tör vényes pénz nem ben kell meg -
állapítani és ki fi zet ni. Azt utal vány vagy más for má ban
 fizetni ti los. E ren del ke zés nem zár ja ki, hogy a mun kál ta tó 
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kol lek tív szer zõ dés ren del ke zé se vagy a mun ka vál laló
meg bí zá sa alap ján a mun ka bért vagy annak meg ha tá ro zott 
ré szét a mun ka vál laló bank szám lá já ra át utal ja. A mun ka -
bér vagy meg ha tá ro zott ré szé nek bank szám lá ra tör té nõ
uta lá sa a mun ka vál laló ré szé re költ ség több le tet nem
 okozhat.”

5.  § Az Mt. 193/B.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, ezzel egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek meg je -
lö lé se (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A kü lön jog sza bály sze rin ti al kal mi mun ka vál la lói
könyv vel mun ka erõ-köl csön zés cél já ból mun ka vi szonyt
lé te sí te ni nem le het.”

6.  § Az Mt. 193/F.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köl csön be adót ter he li a mun ka vi szonnyal össze -
füg gõ va la mennyi, a mun kál ta tót ter he lõ be val lá si, adat -
szol gál ta tá si, le vo ná si, be fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té se.
Et tõl el té rõ en a köl csön ve võt ter he lik a 193/G.  § (1) be -
kez dé se alap ján lét re jött meg ál la po dás ban fog lalt, a köl -
csön ve võ ál tal a mun ka vál laló ré szé re nyúj tott jut ta tá sok -
kal össze füg gõ, a mun kál ta tót ter he lõ ilyen kö te le zett sé -
gek.”

7.  § (1) Az Mt. 193/G.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke -
zõ új d) pont tal, illetve má so dik mon dat tal egé szül ki:

[193/G.  § (1) A köl csön be adó és a köl csön ve võ kö zöt ti
meg ál la po dást írás ba kell fog lal ni, és annak tar tal maz nia
kell leg alább:]

„d) ter mé szet be ni mun ka bér, illetve jut ta tás ese tén – ha
eze ket a köl csön ve võ biz to sít ja – ezek el len té te le zé sét.

A köl csön be adó és a köl csön ve võ meg ál la pod hat nak
ar ról, hogy a ter mé szet be ni mun ka bért, illetve a
165–165/A.  §-ban sza bá lyo zott szo ciá lis jut ta tá so kat
(a továb biak ban: köz vet le nül adott szo ciá lis jut ta tás) a
mun ka vál laló köz vet le nül a köl csön ve võ tõl kap ja meg.”

(2) Az Mt. 193/G.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) El té rõ meg álla po dás hi á nyá ban a köl csön be adó vi -
se li a fog lal koz ta tás sal kap cso la tos jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott költ sé ge ket, így kü lö nö sen a mun ka vál laló uta zá si 
költ sé ge it és a mun ka vég zés hez szük sé ges egész ség ügyi al -
kal mas sá gi vizs gá lat díj át. A köl csön be adó a köl csön ve võ
ké ré se ese tén kö te les leg ké sõbb a mun ka vál laló mun ká ba
ál lá sá ig]

„a) az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény sze rint a mun kál -
ta tó és a ki fi ze tõ ál tal fog lal koz ta tott sze mély ada ta i ra vo -
nat ko zó, a biz to sí tá si jog vi szony kez de té rõl  szóló, ál lam i
adó ha tó ság hoz tel je sí tett be je len té se má so la tát, valamint”

[b) a kü lön jog sza bály sze rin ti köl csön be adó ként tör -
tént nyil ván tar tás ba vé te lét iga zo ló ok irat má so la tát
a köl csön ve võ ré szé re át ad ni.]

(3) Az Mt. 193/G.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A köl csön ve võ – el té rõ meg álla po dás hi á nyá -
ban – kö te les leg ké sõbb a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap ötö -
dik nap já ig a köl csön be adó val kö zöl ni mind azo kat az ada -
to kat, ame lyek leg ké sõbb a mun ka bér 155.  § (3) be kez dé se 
alap ján meg ha tá ro zott idõ pon tig tör té nõ ki fi ze té sé hez
szük sé ge sek. Ha a mun ka vi szony a hó nap köz ben szû nik
meg, a köl csön ve võ az utol só mun ká ban töl tött na pot kö -
ve tõ há rom mun ka na pon be lül kö te les a mun ka bér fi ze tés -
hez, valamint a 193/F.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ kö te le -
zett sé ge tel je sí té sé hez szük sé ges ada to kat a köl csön be -
adó nak át ad ni. Ezen ada tok kö ré be tar toz nak a 193/H.  §
(9)–(10) be kez dé sé nek al kal ma zá sa ese tén a köl csön zött
mun ka vál la ló val a 142/A.  § (2) be kez dé se alap ján egyen lõ 
ér té kû mun kát vég zõ mun ka vál la lót meg il le tõ, a 142/A.  §
(3) be kez dé se sze rin ti egyes jut ta tá sok is.”

(4) Az Mt. 193/G.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ új
g) pont tal egé szül ki:

[(5) A mun ka vég zés idõ tar ta ma alatt a köl csön ve võ mi -
nõ sül mun kál ta tó nak]

„g) az (1) be kez dés ben sze rep lõ meg álla po dás meg kö -
té se ese tén a ter mé szet be ni mun ka bér, valamint a köz vet -
le nül adott szo ciá lis jut ta tás biz to sí tá sa”

[te kin te té ben.]

(5) Az Mt. 193/G.  §-ának (12)–(13) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(12) A (9)–(10) be kez dés al kal ma zá sa kor, ha a mun ka -
vi szony idõ tar ta ma a (8) be kez dés sze rint nem ha tá roz ha tó 
meg, a mun ka vi szonyt ha tá ro zat lan idõ tar ta mú nak kell te -
kin te ni.

(13) A (6)–(12) be kez dés tõl ér vé nye sen el tér ni nem le -
het.”

8.  § (1) Az Mt. 193/H.  §-a (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö veg e, valamint annak c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„A mun kál ta tó – ha a mun ka szer zõ dés nem tar tal maz tá -
jé koz ta tást – leg ké sõbb a mun ka szer zõ dés meg kö té sé tõl
szá mí tott két hé ten be lül, ezen túl me nõ en a c) pont sze rint,
a (9) vagy (10) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sa kor,
leg ké sõbb az e sza bá lyok sze rin ti jo go sult ság meg ál la pí tá -
sá nak kez de té tõl szá mí tott két hé ten be lül kö te les a mun -
ka vál la lót írás ban tá jé koz tat ni”

(...)

„c) a mun ka bér egyéb ele me i rõl, ide ért ve a (9) vagy
(10) be kez dés sze rin ti jut ta tá sok biz to sí tá sá nak feltéte -
leit is,”

(2) Az Mt. 193/H.  §-a (9) be kez dé sé nek a)–b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(9) A köl csön zés idõ tar ta ma alatt a 142/A.  § ren del ke -
zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni a köl csön ve võ vel mun -
ka vi szony ban álló, valamint a köl csön zött mun ka vál laló
vo nat ko zá sá ban a sze mé lyi alap bér, a mû szak pót lék,
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a rend kí vü li mun ka vég zé sért járó dí ja zás, to váb bá az
ügye let, ké szen lét dí ja zá sa te kin te té ben, ha]

„a) a köl csön ve võ nél tör té nõ fo lya ma tos mun ka vég zés 
tar ta ma a 183 na pot meg ha lad ja, vagy

b) a köl csön zött mun ka vál laló a köl csön ve võ nél tör té -
nõ mun ka vég zés meg kez dé sé nek idõ pont ját meg elõ zõ két
év ben a köl csön ve võ nél – köl csön zés alap ján – össze sen
leg alább 183 na pot dol go zott. Ha a köl csön ve võ nél köl -
csön zés alap ján mun ka vég zés sel töl tött össze szá mí tott
idõ tar tam az újabb köl csön zés alatt éri el a 183 na pot, a
fen ti sza bályt a 184. nap tól kell al kal maz ni.”

(3) Az Mt. 193/H.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, a § a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel
egé szül ki, egy út tal a je len le gi (12) be kez dés meg je lö lé se
(14) be kez dés re vál to zik:

„(12) A (9)–(10) be kez dés al kal ma zá sa kor a mun ka vég -
zés fo lya ma tos sá gát nem sza kít ja meg a 107.  § sze rin ti
mun ka vég zé si kö te le zett ség aló li men te sü lés idõ tar ta ma.
Et tõl el té rõ en, a fi ze tés nél kü li sza bad ság – a 138.  § (5) be -
kez dés ben és a 139.  §-ban fog lal tak ki vé te lé vel – ak kor
nem érin ti a mun ka vég zés fo lya ma tos sá gát, ha en nek idõ -
tar ta ma a har minc mun ka na pot nem ha lad ja meg. A mun -
ka vég zés fo lya ma tos sá gá nak fel té te le, hogy a mun ka vég -
zé si kö te le zett ség aló li men te sü lés meg szû né sét köve tõen
a mun ka vál laló mun ká ját an nál a köl csön ve võ nél foly tas -
sa, amely nél a men te sü lés meg kez dõ dött.

(13) A (9) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sá val kap -
cso lat ban a köl csön be adó írás be li nyi lat ko zat meg té te lé re
kö te lez he ti a mun ka vál la lót ar ról, hogy a nyi lat ko zat át -
adá sát meg elõ zõ két év ben mely köl csön ve võ nél, mi lyen
idõ tar tam ban vég zett mun kát.”

9.  § (1) Az Mt. 193/P.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Köl csön zés ese tén e tör vény 3.  §-ának (6) be kez dé -
se, 76.  §-ának (5)–(8) be kez dé se, 76/B.  §-a, 79.  §-ának
(5) be kez dé se, 86/A–96.  §-ai, 97.  §-ának (2) be kez dé se,
100.  §-a, 106.  §-a, 115–116.  §-ai, 134.  §-ának (1)–(2) és
(5)–(6) be kez dé se, 150.  §-ának (1) be kez dé se, 155.  §-a
(1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, a 167.  §-ának
(2)–(3) be kez dé sei, 170–170/D.  §-a, a Har ma dik ré szé nek
X. fe je ze te, a 202.  §-ának c)–d) pont ja nem alkalmaz -
hatók.”

(2) Az Mt. 193/P.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A köl csön ve võ nél tör té nõ fog lal koz ta tás so rán
e tör vény 83/A.  §-ának, 102.  §-a (1)–(3) be kez dé sé nek,
104–105.  §-ai nak, 117–129/A.  §-ai nak, valamint – a
193/G.  § (1) be kez dés ben fog lalt meg álla po dás ese tén a
ter mé szet be ni mun ka bér, illetve jut ta tás vo nat ko zá sá -
ban – 193/G.  §-a (4) be kez dé sé nek és (5) be kez dé se
g) pont já nak al kal ma zá sa kor mun kál ta tón a köl csön ve võt
kell ér te ni.”

Az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ
foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek

egyszerûsített befizetésérõl  szóló
1997. évi LXXIV. tör vény módosítása

10.  § (1) Az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ
fog lal koz ta tás ról és az ah hoz kap cso ló dó köz ter hek egy -
sze rû sí tett be fi ze té sé rõl  szóló 1997. évi LXXIV. tör vény
(a továb biak ban: AM tv.) 1.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Al kal mi mun ka vál la lói könyv vel fog lal koz tat ha tó]
„a) az a ter mé sze tes sze mély, aki az Mt. 72.  §-a alap ján

mun ka vál laló le het, ki vé ve az Mt. XI. fe je zet sze rin ti mun -
ka erõ-köl csön zés re lét re jött mun ka vi szony ban fog lal koz -
ta tott sze mélyt, illetve”

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

„(1) A köz te her jegy for gal ma zó ja a köz te her jegy el len -
ér té ké nek for gal ma zá si költ ség gel csök ken tett ré szét – kü -
lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint – át utal ja a kincs tár ál -
tal ve ze tett KESZ-re. A kincs tár ezen összeg bõl

a) azon al kal mi mun ka vál laló ese té ben, aki nem tag ja
ma gánnyug díj pénz tár nak, 76%-ot a Nyug díj biz to sí tá si
Alap nak,

b) ma gánnyug díj pénz tár tag ja ese té ben 55%-ot a
Nyug díj biz to sí tá si Alap nak és 21%-ot az ál lam i adó ha tó -
ság ál tal meg je lölt ma gánnyug díj pénz tár nak,
to váb bá 13%-ot az Egész ség biz to sí tá si Alap nak, 11%-ot a
Mun ka erõ pi a ci Alap nak utal át.”

(3) Az AM tv. 11.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[11.  § (1) Az e tör vény sze rin ti al kal mi fog lal koz ta tás
ese tén az Mt. sza bá lyai kö zül]

„c) a Har ma dik rész XI. fe je zet ren del ke zé se it nem
 lehet”
[al kal maz ni.]

A Bérgarancia Alapról  szóló
1994. évi LXVI. tör vény módosítása

11.  § A Bér ga ran cia Alap ról  szóló 1994. évi LXVI. tör -
vény (a továb biak ban: Bgtv.) 1.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) E tör vény al kal ma zá sá ban]
„a) fel szá mo lás: a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já -

rás ról  szóló 1991. évi IL. tör vény (a továb biak ban: Cstv.)
sze rin ti fel szá mo lás, to váb bá az Euró pai Unió ál la má nak
és az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban 
ré szes más ál lam (a továb biak ban: EGT ál lam) joga sze rin -
ti bár mely olyan el já rás, amely alap ján”

[aa) a mun kál ta tó fi ze tés kép te len sé ge alap ján az adott
tag ál lam joga sze rin ti kol lek tív el já rás kez de mé nye zé sé re
irá nyuló ké rel met ter jesz tet tek elõ, amely a mun kál ta tó va -
gyo na fe let ti ren del ke zé si joga rész le ges vagy tel jes el -
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vonásával, valamint fel szá mo ló vagy ha son ló fel ada tot el -
lá tó sze mély (a továb biak ban: fel szá mo ló) ki ne ve zé sé vel
jár, és

ab) az em lí tett ren del ke zé sek alap ján az ille té kes ha tó -
ság vagy bí ró ság dön tött az el já rás meg kez dé sé rõl, vagy
meg ál la pí tot ta, hogy a mun kál ta tó vál lal ko zá sa vagy üze -
me vég leg meg szûnt, és a ren del ke zés re álló esz kö zök nem
ele gen dõ ek az el já rás meg kez dé sé hez;]

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

„(1) Ha a fel szá mo ló a fel szá mo lás alatt álló gaz dál ko dó 
szer ve zet nél fog lal koz ta tott, szo ká sos ma gyar or szá gi
mun ka vég zé si hellyel ren del ke zõ mun ka vál la lók kal szem -
ben fenn ál ló bér tar to zást a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ját
köve tõen a fel szá mo lá si költ sé gek fe de ze tét je len tõ be vé -
te lek hi á nya  miatt a bér fi ze té si na pon – ide ért ve a 7.  §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tet is – nem tud ja ki -
elé gí te ni, ha la dék ta la nul ké rel met nyújt be az ál lam i fog -
lal koz ta tá si szerv hez vissza té rí ten dõ pénz ügyi tá mo ga tás
iránt. Et tõl el té rõ en, a 7.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt eset -
ben a fel szá mo ló a fel té te lek fenn ál lá sa ese tén ké rel met
nyújt hat be.”

13.  § A Bgtv. 2/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„2/B.  § (1) Az ál lam i fog lal koz ta tá si szerv kö te les a tá -
mo ga tást meg ál la pí ta ni és a meg ál la pí tott tá mo ga tást az
5.  § (1) be kez dé se sze rint a fel szá mo lás alatt álló gaz dál -
ko dó szer ve zet bank szám lá já ra át utal ni, ha a gaz dál ko dó
szer ve zet ál tal be nyúj tott ké re lem az e tör vény ben fog lal -
tak nak meg fe lel.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en, a 7.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a tá mo ga tást az
ál lam i fog lal koz ta tá si szerv ve ze tõ je mér le ge lé si jog kör -
ben ál la pít ja meg. Dön té se meg ho za ta la kor mér le ge li,
hogy

a) a ké re lem ben meg ha tá ro zott jo go sul tak kal szem ben
fenn ál ló mun ka bér tar to zás tar tal maz-e ál lás idõ re járó dí ja -
zást, illetve

b) a tá mo ga tás meg ál la pí tá sa a ké re lem be nyúj tá sát kö -
ve tõ hat hó nap alatt – is mé telt ké re lem ese tén az elsõ, 7.  §
(2) be kez dé se alap ján be nyúj tott ké re lem ben meg ha tá ro -
zott ha tár idõ ig – vár ha tó an elõ se gí ti-e a fel szá mo lá si el já -
rás le zá rá sát, illetve a fel szá mo lás alatt álló szer ve zet esz -
kö ze i nek ér té ke sí té sét, mun ka erõ-ál lo má nya új mun kál ta -
tó nál tör té nõ to vább fog lal koz ta tá sát (re or ga ni zá ci ót).”

14.  § A Bgtv. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„7.  § (1) A fel szá mo ló a tá mo ga tá si igény meg ha tá ro zá -
sa so rán a tá mo ga tás ra jo go sult gaz dál ko dó szer ve zet nek a 
jo go sul tak kal szem ben, a bér fi ze té si na pon fenn ál ló bér -
tar to zá sát, de egy fel szá mo lá si el já rá son be lül jo go sul tan -
ként leg fel jebb a tárgy évet meg elõ zõ má so dik év – Köz -
pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal köz zé tett – nemzetgazda -

sági havi brut tó át lag ke re se té nek (a továb biak ban: brut tó
át lag ke re set) öt szö rö sét ve he ti figye lembe. Amennyi ben
a fel szá mo lá si el já rás egyes nap tá ri éve i ben a brut tó át lag -
ke re set mér té ke el té rõ, a jo go sult ság szem pont já ból a ma -
ga sabb brut tó át lag ke re set alap ján szá mí tott tá mo ga tá si
mér té ket kell figye lembe ven ni.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en,
a) ha a fel szá mo lá si el já rás kez de té tõl egy év el telt,
b) azon jo go sul tak ese té ben, akik re vo nat ko zó an az ad -

dig igény be vett összeg ki me rí tet te az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott öt szö rös mér té ket,
jo go sul tan ként to váb bi, leg fel jebb ket tõ havi brut tó át lag -
ke re set nek meg fe le lõ tá mo ga tást igé nyel het a fel szá mo ló,
ha annak e tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb fel té te lei
fenn áll nak.

(3) A Mun ka erõ pi a ci Alap bér ga ran cia alap ré szé bõl – a
(4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – leg fel jebb olyan mér -
té kû tá mo ga tás igé nyel he tõ, amennyi vel a gaz dál ko dó
szer ve zet nek a mun ka vál la ló val szem ben a bér fi ze tés nap -
ján fenn ál ló bér tar to zá sa meg ha lad ja a gaz dál ko dó szer ve -
zet nél a bér fi ze tés nap já ig és azt köve tõen – a ké re lem be -
nyúj tá sá ig – ke let ke zett for rás együt tes össze gét.

(4) Azon mun ka vál la lók kal szem be ni bér tar to zást,
akik nek a mun ka vi szo nya a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény 86.  §-ának b) pont ja alap ján
a mun kál ta tó jog utód nél kü li meg szû né se  miatt szû nik
meg, il le tõ leg azt a bér tar to zást, amely a gaz dál ko dó szer -
ve zet jog utód nél kü li meg szû né sé nek idõ pont já ban vá lik
ese dé kes sé, a fel szá mo ló kö te les ren del ke zés re álló fe de -
zet hi á nyá ban – a mun ka vál laló kü lön igény be je len té se
nél kül – a fel szá mo lá si zá ró mér leg el ké szí té sét megelõ -
zõen a Mun ka erõ pi a ci Alap bér ga ran cia alap ré szé bõl
meg igé nyel ni, és a bér kö ve te lés sel érin tett mun ka vál laló
ré szé re ki fi zet ni.”

15.  § A Bgtv. 1. és 2. szá mú mel lék le te he lyé be e tör -
vény 1. és 2. szá mú mel lék le te lép.

A munkaügyi ellenõrzésrõl  szóló
1996. évi LXXV. tör vény módosítása

16.  § A mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi
LXXV. tör vény (a továb biak ban: Met.) 1.  §-a a kö vet ke zõ
(6)–(7) be kez dés sel egé szül ki, ezzel egy ide jû leg a je len le -
gi (6) be kez dés szá mo zá sa (8) be kez dés re vál to zik:

„(6) Olyan mun ka he lyen, ahol kü lön bö zõ fog lal koz ta -
tók al kal ma zá sá ban álló mun ka vál la ló kat egy ide jû leg fog -
lal koz tat nak, és a mun ka ügyi ellen õr zés ered mé nye ként
va la mely fog lal koz ta tó sze mé lye nem ál la pít ha tó meg, az
(5) be kez dés vo nat ko zá sá ban – az el len ke zõ bizonyítá -
sáig – vé lel mez ni kell, hogy az érin tett mun ka vál lalók fog -
lal koz ta tó ja az, aki a te vé keny sé get a mun ka he lyen tény le -
ge sen irá nyít ja.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti vé le lem re ala pí tott ha tá ro zat
ki zá ró lag a 3.  § (1) be kez dés a)–b), valamint i) pont ja i nak
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meg sér té sé vel össze füg gés ben tar tal maz hat ren del ke zést.
Az ebbe a kör be nem tar to zó jog sér té sek  miatt a te vé keny -
sé get tény le ge sen irá nyí tó fog lal koz ta tó val szem ben a vé -
le lem mel meg ál la pí tott mun ka vi szonyt érin tõ en csak a vé -
lel met tar tal ma zó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se után tör -
tént el kö ve tés ese tén hoz ha tó ha tá ro zat.”

17.  § (1) A Met. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[3.  § (1) A mun ka ügyi ellen õr zés ki ter jed:]
„g) a jog sza bály ban, kol lek tív szer zõ dés ben vagy a mi -

nisz ter ál tal az ága zat ra, al ága zat ra ki ter jesz tett kol lek tív
szer zõ dés ben meg ál la pí tott mun ka bér mér té ké re, valamint 
a mun ka bér vé del mé re vo nat ko zó ren del ke zé sek,”
[meg tar tá sá ra.]

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

„(2) A mun ka ügyi el len õr zést a fel ügye lõ hi va tal ból, az
(1) be kez dés d), l)–n) és p) pont ja i ban fog lalt ese tek ben,
valamint a g) pont ban a mun ka bér nek – a mi nisz ter ál tal az
ága zat ra, al ága zat ra ki ter jesz tett kol lek tív szer zõ dés ki vé -
te lé vel – a kol lek tív szer zõ dés ben rög zí tett mér té ke te kin -
te té ben annak a fél nek a ké rel mé re foly tat ja le, aki nek
(amely nek) a jo gát, jo gos ér de két vagy jogi hely ze tét az
ügy érin ti.”

(3) A Met. 3.  §-ának (3) be kez dé se a) és c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A mun ka erõ-köl csön zés ese té ben a mun ka ügyi
ellen õr zés]

„a) az (1) be kez dés a)–b), – a sza bad ság ra vo nat ko zó
ren del ke zést il le tõ en – az f), h)–j) és l)–n) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott sza bá lyok vo nat ko zá sá ban a köl csön be adó ra,”

(...)
„c) az (1) be kez dés d), g), i) és k), valamint o) pont já ban

meg ha tá ro zott sza bá lyok vo nat ko zá sá ban mind a köl csön -
be adó ra, mind pe dig a köl csön ve võ re,”
[ki ter jed.]

18.  § (1) A Met. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[7.  § (1) Mun ka ügyi bír ság ak kor szab ha tó ki, ha]
„b) a fog lal koz ta tó a 3.  § (1) be kez dé se a) pont já nak a

fog lal koz ta tás ra irá nyuló jog vi szony lé te sí té sé hez szük sé -
ges jog nyi lat ko za tok kö te le zõ tar tal mi ele me i nek meg lé té -
re vo nat ko zó, valamint e), g), h), j), o), p), q) és r) pont já -
ban fog lalt ren del ke zé sek bár me lyi két több”
[mun ka vál laló vo nat ko zá sá ban meg sér ti.]

(2) A Met. 7.  §-a (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, és a § a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi (10) be kez dés szá mo -
zá sa (11) be kez dés re vál to zik:

„(9) Ha egy ellen õr zés so rán meg ál la pí tott sza bály ta lan -
ság a je len tör vény ben meg ha tá ro zott jog sza bály és egyéb
ren del ke zés, illetve a sza bály sér té si jog sza bály elõ írásait
is meg sér ti, a mun ka ügyi fel ügye lõ

a) az ille té kes te rü le ti fel ügye lõ ség ve ze tõ jé nek a mun -
kál ta tót ter he lõ mun ka ügyi bír ság ki sza bá sá ra te het ja vas -
la tot, és

b) emel lett a mun kál ta tó ré szé rõl el já ró ter mé sze tes
sze mély ellen sza bály sér té si el já rást foly tat le.

(10) Ha a fog lal koz ta tó ma gán sze mély vagy egyé ni vál -
lal ko zó, ki zá ró lag a (9) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro -
zott jog kö vet kez mény al kal ma zá sá ra ke rül het sor.”

A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról  szóló
 1991. évi XLIX. tör vény módosítása

19.  § A csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.) 37.  §-a a
kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A fel szá mo lá si el já rás be fe je zé sé nek idõ pont já ban
ese dé kes sé váló kö ve te lé sek kö zül a gaz dál ko dó szer ve zet 
jog utód nél kü li meg szû né se  miatt az Mt. 86/A.  §-a alap ján
a mun ka vál la lót meg il le tõ át lag ke re se tet, az Mt.
95.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti vég ki elé gí tést, valamint
a mun ka vi szony ra te kin tet tel járó egyéb jut ta tá so kat a fel -
szá mo ló igény be je len tés hi á nyá ban is hi te le zõi igény ként
ve szi nyil ván tar tás ba, és elé gí ti ki a ki elé gí té si sor rend ál -
ta lá nos sza bá lyai (57–58.  §) sze rint.”

A személyi jövedelemadóról  szóló
 1995. évi CXVII. tör vény módosítása

20.  § A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 3.  §-ának 14. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[3.  § E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je -
len té se a kö vet ke zõ:]

„14. Mun kál ta tó az, aki vel (amellyel) a ma gán sze mély
mun ka vi szony ban áll, illetve mun ka erõ-köl csön zés ese -
tén – a köl csön zött mun ka vál laló szá má ra köz vet le nül jut -
ta tott be vé tel te kin te té ben a köl csön be adó val kö tött meg -
álla po dás alap ján – a köl csön ve võ. Mun ka erõ-köl csön zés
ese tén e tör vény ben meg ál la pí tott ked vez mény – köl csön -
be adó és a köl csön ve võ ál tal jut ta tott be vé te lek együt tes
össze gé re vo nat ko zó an is – ki zá ró lag a be vé tel nek nem
szá mí tó jut ta tá sok ra, valamint a mun kál ta tó nál adó kö te les
bé ren kí vü li jut ta tá sok ra vo nat ko zó ér ték ha tá rig ve he tõ
figye lembe.”

Az illetékekrõl  szóló
1990. évi XCIII. tör vény módosítása

21.  § (1) Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Itv.) 62.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[62.  § (1) A fe le ket jö ve del mi és va gyo ni vi szo nya ik ra
te kin tet nél kül il le ték fel jegy zé si jog il le ti meg:]

„i) a mun ka vi szony ból szár ma zó mun ka bér- és egyéb
kö ve te lés re te kin tet tel in dí tott fel szá mo lá si el já rá sok ban,
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valamint a csõd-, a fel szá mo lá si és a he lyi ön kor mány za -
tok adós ság ren de zé si el já rá sa alatt a va gyon fel ügye lõ, a
fel szá mo ló, illetve a pénz ügyi gond nok ál tal in dí tott bí ró -
sá gi el já rá sok ban;”

(2) Az Itv. 62.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Az (1) be kez dés i) pont já ban meg ha tá ro zott, a
mun ka vi szony ból szár ma zó mun ka bér- és egyéb kö ve te -
lés re te kin tet tel in dí tott fel szá mo lá si el já rás ese tén az il le -
té k vi se lé sé rõl a bí ró ság az el já rást meg szün te tõ vagy a fel -
szá mo lást el ren de lõ vég zé sé ben dönt.”

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról  szóló 1991. évi IV. tör vény módosítása

22.  § A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 12.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A mun ka ügyi ta nács nak a mun ka adók kép vi se le tét
el lá tó ta gok ból álló mun ka adói ol da lá ba az OÉT-ben kép -
vi se let tel ren del ke zõ or szá gos mun kál ta tói szö vet sé gek, a
mun ka vál lalók kép vi se le tét el lá tó ta gok ból álló mun ka -
vál la lói ol da lá ba az OÉT-ben kép vi se let tel ren del ke zõ
mun ka vál la lói szö vet sé gek egy-egy ta got je löl nek, illetve
von ják vissza a je lö lést. En nek fel té te le, hogy az or szá gos
mun kál ta tói, illetve mun ka vál la lói szö vet ség az adott ré -
gióban tag szer ve zet tel ren del kez zen. A ta go kat – je lö lés,
il le tõ leg annak vissza vo ná sa alap ján – az ál lam i fog lal koz -
ta tá si szerv ve ze tõ je bíz za meg a mun ka ügyi ta nács meg -
bízatásának le jár tá ig ter je dõ idõ tar tam ra, to váb bá hív ja
vissza. A mun ka ügyi ta nács ön kor mány za ti ol da lá nak
egy-egy tag ját a mû kö dé si te rü le té hez tar to zó me gyék ben

a) a me gyei kis tér sé gi fó ru mok,
b) a mun ka ügyi ta nács ille té kességi te rü le tén lévõ me -

gyei jogú vá ro sok, valamint
c) a re gi o ná lis fej lesz té si ta nács

vá laszt ja, illetve hív ja vissza. A Kö zép-ma gyar or szá gi Ré -
gi ó ban a mun ka ügyi ta nács ön kor mány za ti ol da lá nak egy
tag ját a Fõ vá ro si Köz gyû lés, há rom tag ját a fõ vá ro si ke rü -
le ti ön kor mány za tok, valamint to váb bi két tag ját a ré gi ó -
ban mû kö dõ me gyei kis tér sé gi fó ru mok vá laszt ják, illetve
hív ják vissza. A vá lasz tás, illetve vissza hí vás alap ján a ta -
gok ré szé re a meg bí zó le ve let az ál lam i fog lal koz ta tá si
szerv ve ze tõ je adja át, illetve von ja vissza.”

Az európai üzemi tanács létrehozásáról,
illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való

konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról  szóló
2003. évi XXI. tör vény módosítása

23.  § (1) Az euró pai üze mi ta nács lét re ho zá sá ról, illetve
a mun ka vál lalók tá jé koz ta tá sát és a ve lük való konzultá -
ciót szol gá ló el já rás ki ala kí tá sá ról  szóló 2003. évi XXI.

tör vény (a továb biak ban: Eu üttv.) 4.  §-ának (2) be kez dé se
az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„(2) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let leg alább há rom és
leg fel jebb a tag ál la mok szá má val azo nos szá mú tag ból áll. 
Min den tag ál lam ból, amely ben a kö zös sé gi szin ten mû kö -
dõ vál lal ko zás nak vagy vál lal ko zás cso port nak te lep he lye
vagy vál lal ko zá sa mû kö dik, egy mun ka vál la lói kép vi se lõt
kell kül de ni a kü lön le ges tár gya ló tes tü let be. A kü lön le ges 
tár gya ló tes tü let tag já nak je lö lé sé vel egy ide jû leg gon dos -
kod ni kell pót tag je lö lé sé rõl is.”

(2) Az Eu üttv. 24.  §-a az aláb bi ak sze rint mó do sul:
„24.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak

való meg fe le lést szol gál ja:
a) a Ta nács 94/45/EK irány elve (1994. szep tem ber 22.) 

az Euró pai Üze mi Ta nács lét re ho zá sá ról vagy a kö zös sé gi
szin tû vál lal ko zá sok és vál lal ko zás cso por tok mun ka vál la -
ló i nak tá jé koz ta tá sát és a ve lük foly ta tott kon zul tá ci ót
szol gá ló el já rás ki ala kí tá sá ról,

b) a Ta nács 97/74/EK irány elve (1997. de cem ber 15.)
az Euró pai Üze mi Ta nács lét re ho zá sá ról vagy a kö zös sé gi
szin tû vál lal ko zá sok és vál lal ko zás cso por tok munkavál -
lalóinak tá jé koz ta tá sát és a ve lük foly ta tott kon zul tá ci ót
szol gá ló el já rás ki ala kí tá sá ról  szóló 94/45/EK irány elv
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá gá ra
tör té nõ ki ter jesz té sé rõl,

c) a Ta nács 2006/109/EK irány elve (2006. no vem ber
20.) az Euró pai Üze mi Ta nács lét re ho zá sá ról vagy a kö -
zös sé gi szin tû vál lal ko zá sok és vál lal ko zás cso por tok
mun ka vál la ló i nak tá jé koz ta tá sát és a ve lük foly ta tott kon -
zul tá ci ót szol gá ló el já rás ki ala kí tá sá ról  szóló 94/45/EK ta -
ná csi irány elv 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.”

A postáról  szóló 2003. évi CI. tör vény módosítása

24.  § A pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény (a továb -
biak ban: Pt.) 4.  §-a az aláb bi (4)–(6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) Nem pos tai szol gál ta tás
a) a bí ró sá gi vég re haj tó ál tal kü lön jog sza bály alap ján

vég zett kül de mény to váb bí tás,
b) ha bár mely sze mély vagy szer ve zet a sa ját kül de mé -

nyét a vele mun ka vi szony ban, köz szol gá la ti, köz al kal ma -
zot ti, igaz ság ügyi al kal ma zot ti vagy egyéb szol gá la ti vi -
szony ban álló sze méllyel vagy tag sá gi jog vi szony ban álló
ma gán sze méllyel (ide nem ért ve a rész vé nyest) jut tat ja el
más sze mély hez vagy szer ve zet hez, vagy

c) a kü lön tör vény sze rin ti kéz be sí té si meg bí zott nak az
ott meg ha tá ro zott kül de mény to váb bí tá si te vé keny sé ge;
[az a)–c) pont ban fog lal tak a továb biak ban együtt: sa ját
kéz be sí tés].

(5) Nem te kint he tõ sa ját kéz be sí tés nek, en nek meg fele -
lõen pos tai szol gál ta tás nak mi nõ sül a mun ka erõ-köl csön -
zés, illetve a meg bí zá si, vál lal ko zói jog vi szony ke re té ben
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igény be vett sze méllyel tör té nõ kül de mény to váb bí tás,
kéz be sí tés.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti pos tai szol gál ta tás nem mi -
nõ sül egye te mes pos tai szol gál ta tás nak, amennyi ben a fel -
adó sa ját kül de mé nye i nek más sze mély vagy szer ve zet ré -
szé re tör té nõ kéz be sí té sét ki zá ró lag a fel adó ré szé re kéz -
be sí tést vég zõ sze mély vagy szer ve zet vég zi, a vele mun -
ka vi szony ban, köz szol gá la ti, köz al kal ma zot ti, igaz ság -
ügyi al kal ma zot ti vagy egyéb szol gá la ti vi szony ban álló
sze méllyel vagy tag sá gi jog vi szony ban álló ma gán sze -
méllyel (ide nem ért ve a rész vé nyest).”

Záró rendelkezések

25.  § (1) E tör vény 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Bgtv. 14.  §-ának (7) be kez dé se.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Mt. 193/G.  §-a (9) be kez dé sé nek a) pont já ban,

valamint (10) be kez dé sé nek a) pont já ban „a 193/G.  §
(1) be kez dés” szö veg rész he lyé be „az (1) be kez dés” szö -
veg rész,

b) az Mt. 203.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont já ban a „mi -
nisz ter” ki fe je zés he lyé be a „ke res ke de le mért fe le lõs mi -
nisz ter” ki fe je zés,

c) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 80.  §-ában a „154.  §-a (1) be kez dé sé nek
utol só mon da ta” ki fe je zés he lyé be a „154.  §-a (1) be kez -
dé sé nek utol só két mon da ta” ki fe je zés
lép.

(4) A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sét
meg ala po zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006.
évi CXXI. tör vény 33.  §-ának (2) be kez dé se 2007. áp ri lis
1-jén nem lép ha tály ba.

26.  § (1) Az Mt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 134.  §-ának
ren del ke zé se it elõ ször a 2007. évre járó ren des sza bad ság
ki adá sa te kin te té ben kell al kal maz ni. A 2006. évre járó, az
e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ha tá lyos sza bá lyok -
nak meg fele lõen ki nem adott sza bad sá got 2007. szep tem -
ber 30-ig kell ki ad ni.

(2) Az AM tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 1.  §-a (2) be -
kez dé sé nek a) pont já ban, illetve 11.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban fog lalt sza bá lyok – a köl csön be adó és a köl -
csön ve võ kö zöt ti meg ál la po dás ban fog lalt, a köl csön zés
be fe je zé sé nek idõ pont já ig, de leg ké sõbb 2007. de cem ber
31-ig – nem érin tik annak az al kal mi mun ka vál la lói
könyv vel fog lal koz ta tott mun ka vál la ló nak a mun ka vi szo -
nyát, aki nek a köl csön be adá sá ról a köl csön ve võ és a köl -
csön be adó e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en meg -
állapodott.

(3) A Bgtv. e tör vény 11–15.  §-ával meg ál la pí tott ren -
del ke zé se it a ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ fel szá -
mo lá si el já rá sok ban ab ban az eset ben kell al kal maz ni, ha a 
fel szá mo ló a mun ka bé rek nek a Mun ka erõ pi a ci Alap bér -
ga ran cia alap ré szé bõl tör té nõ meg elõ le ge zé se ér de ké ben
még nem nyúj tott be ké rel met. Ha ké re lem be nyúj tá sá ra
sor ke rült, a fel szá mo lá si el já rás le zá rul tá ig az e tör vény
ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ha tá lyos sza bá lyo kat kell al -
kal maz ni.

(4) A Met. e tör vény 16–18.  §-ával meg ál la pí tott ren del -
ke zé sei csak az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen el kö -
ve tett jog sér tés ese tén al kal maz ha tók.

(5) Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
62.  §-a (1) be kez dé sé nek e tör vénnyel mó do sí tott i) pont ját 
az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen meg in dí tott fel szá -
mo lá si el já rás ban kell al kal maz ni.

(6) A mun ka ügyi ta nács – a me gyé ben lévõ több cé lú
kis tér sé gi tár su lá sok el nök sé ge ál tal je lölt – tag já nak meg -
bí za tá sa az e tör vény 22.  §-ában meg ha tá ro zott tag meg bí -
zá sá val, de leg ké sõbb e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
hat van na pon be lül meg szû nik. A mun ka ügyi ta nács e tör -
vény 22.  §-ával meg ha tá ro zott új tag ja it 2007. má jus 31-ig
kell meg vá lasz ta ni.

(7) Az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély vagy jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, aki -
nek (amely nek) a te vé keny sé ge a Pt. – e tör vény 24.  §-ával
mó do sí tott – ren del ke zé sei alap ján pos tai szol gál ta tás nak
mi nõ sül, az erre vo nat ko zó szol gál ta tá si en ge dély irán ti
ké rel met vagy a szol gál ta tás ra vo nat ko zó be je len té sét
e tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott ki lenc ven na pon be -
lül kö te les be nyúj ta ni.

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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1. számú melléklet a 2007. évi XIX. tör vényhez

„1. szá mú mel lék let az 1994. évi LXVI. tör vényhez

KÉRELEM

a Bérgarancia Alapból igényelhetõ támogatásról

I. A gaz dál ko dó szer ve zet ada tai:

 1. Neve: ......................................................................................................................................................................
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 2. KSH azo no sí tó szá ma: ...........................................................................................................................................

 3. Szék he lye: ..............................................................................................................................................................

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

 4. A te vé keny ség meg kez dé sé nek idõ pont ja: .............. év ........................................................ hó ................. nap

 5. A fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja: .............. év ....................................................................... hó ................. nap

 6. A pénz for gal mi bank szám la szá ma: .........................................................................................................................

 7. A szám la ve ze tõ pénz in té zet meg ne ve zé se, címe: ..................................................................................................

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

 8. A ké re lem alap ja ként sze rep lõ bér ki fi ze tés nap ja: .............. év ...........................................  hó ................. nap

 9. A 8. pont sze rin ti nap ra a tör vény 7.  §-a (1), illetve (2) be kez dé se sze rint ki mu ta tott – a tör vény 2. szá mú mel-
   lék le te Össze sen sor 6. osz lo pá ban sze rep lõ – összeg: ..................................................................................... Ft

10. A bér fi ze tés nap ján és az azt köve tõen – a ké re lem be nyúj tá sá ig – ren del ke zés re álló sa ját for rás össze ge:
   ...........................................................................................................................................................................  Ft

11. Az igé nyelt tá mo ga tás (a 9-bõl a 10. le vo ná sa utá ni) össze ge: ........................................................................ Ft

II. A fel szá mo ló ada tai:

 1. Neve, címe, te le fon szá ma: .....................................................................................................................................

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

   A fel szá mo ló meg bí zott já nak neve, címe, te le fon szá ma: .......................................................................................

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

 2. KSH azo no sí tó szá ma: ...........................................................................................................................................

 3. Szék he lye: ..............................................................................................................................................................

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

 4. Pénz for gal mi

    bank szám la szá ma(i) és a szám la ve ze tõ pénz in té zet neve, címe

    a) ................................................... ...........................................................................

    b) ................................................... ...........................................................................

III. A ké re lem mel lék le tei:

 1. A fel szá mo lást el ren de lõ jog erõs vég zés má so la ta csa tol va:  igen nem

 2. A tá mo ga tás igény be vé te lé rõl ké szí tett – a tör vény 2. szá mú mel lék le te sze rin ti – nyom tat vány csa tol va:

   igen  nem

 3. A IV. 2. b) pont ban tett nyi lat ko zat alá tá masz tá sá ra szol gá ló mel lék le tek csa tol va:

   igen  nem

   (A he lyes vá lasz be ka ri ká zan dó!)
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IV. Nyi lat ko zat:

 1. A ké re lem a tör vény 7.  §-a (1) be kez dé sén vagy (2) be kez dé sén ala pul. (A he lyes vá lasz be ka ri ká zan dó!)

 2. Amennyi ben a ké re lem a 7.  § (2) be kez dé sén ala pul, ak kor nyi lat ko zom, hogy
a) a ké re lem mel érin tett mun ka bér tar to zás nem tar tal maz ál lás idõ re járó dí ja zást,
b) a tá mo ga tás meg ál la pí tá sa e ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ hat hó nap alatt – is mé telt ké re lem ese tén az elsõ, 7.  §

(2) be kez dé se alap ján be nyúj tott ké re lem ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig – vár ha tó an elõ se gí ti a fel szá mo lá si el -
já rás le zá rá sát, illetve a fel szá mo lás alatt álló szer ve zet esz kö ze i nek ér té ke sí té sét, mun ka erõ-ál lo má nya új
mun kál ta tó nál tör té nõ to vább fog lal koz ta tá sát (re or ga ni zá ci ót):

        Igen, mert: ..........................................................................................................................................................
        Nem, mert: ...........................................................................................................................................................

c) az érin tett mun ka vál lalók vo nat ko zá sá ban a 7.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si ke ret fel hasz ná -
lá sa meg tör tént.

 3. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem ben és a csa tolt mel lék le te i ben kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Kelt: .............................., ....... év ................... hó ..... nap
................................................................

(a fel szá mo ló cég sze rû alá írá sa)

Meg jegy zés: az I. pont 8. so rá ba a 2. szá mú mel lék let cí mé ben sze re pel te tett dá tu mot kell be ír ni.”

2. számú melléklet a 2007. évi XIX. tör vényhez

„2. szá mú mel lék let az 1994. évi LXVI. tör vényhez

ADATLAP
a Bérgarancia Alapból igényelhetõ támogatás számításához

(A ........... év ........................ hó .........-i bér fi ze té si na pon – a gaz dál ko dó szer ve zet nél – fenn ál ló ada tok alap ján)

1.
Sor -
szám

2.
Mun ka vál la ló neve

3.
Tár sa da lom biz to sí tá si

azo no sí tó jel

4.
A mun ka vál la ló után az adott fel szá mo lá si el já rás ban

ko ráb ban ka pott tá mo ga tás össze ge 5.
A bér- és vég ki elé gí tés-

tar to zás együt tes össze ge

6.
A tar to zás Mun ka erõ pi a ci
Alap bér ga ran cia alap ré -

szé bõl igé nyel he tõ össze ge4.1
a tör vény 7.  § (1) be kez-

dé se alap ján

4.2
a tör vény 7.  § (2) be kez-

dé se alap ján

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Össze sen:

Meg jegy zés:
– a tör vény 7.  §-a (1) be kez dé se alap ján be nyúj tott ké re lem ese tén a 4.1. és a 6. osz lop ban fel tün te tett összeg együt te sen, mun ka vál -

lal ón ként nem ha lad hat ja meg a tárgy évet meg elõ zõ má so dik év – Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal köz zé tett – nem zet gaz da sá gi
havi brut tó át lag ke re se té nek öt szö rö sét,

– a tör vény 7.  §-a (2) be kez dé se alap ján be nyúj tott ké re lem ese tén a 4.2. és a 6. osz lop ban fel tün te tett összeg együt te sen, mun ka vál -
lal ón ként nem ha lad hat ja meg a tárgy évet meg elõ zõ má so dik év – Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal köz zé tett – nem zet gaz da sá gi
havi brut tó át lag ke re se té nek két sze re sét,

– a 6. osz lop „Össze sen” so rá nak ada ta sze re pel het az 1. szá mú mel lék let 9. so rá ban.

Ol dal szám össze sen: ......................

Kelt: ............................................. hely, ........ év ........................ hó ..... nap

................................................................
(a fel szá mo ló cég sze rû alá írá sa)”
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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
57/2007. (III. 31.) Korm.

rendelete

a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén
kiszabható bírságok összegérõl

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §-a (3) be kez dé se a) pont já nak 5. al pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 10.  §-ának (5) és (8) be kez dé sé ben fog lal tak ra
figye lemmel – a Kor mány a következõket rendeli el:

1.  §

(1) A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény (a továb biak ban: Kkt.) 20.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ren del ke zé sek meg sér tõ jé vel szem ben a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban a 2–10.  §-ban meg ha tá ro zott bírság
szabható ki.

(2) E ren de let 2–10.  §-ában meg ha tá ro zott bír sá gok nem al kal ma zan dók a mun ka ügyi ha tó ság ra vo nat ko zó kü lön jog -
sza bály alap ján le foly ta tott ellenõrzés során.

2.  §

(1) A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já hoz kap cso ló dó an az 1. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te -
les fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi rendelkezést megsérti.

1. táb lá zat

Sor -
szám

Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bírság össze ge

Ft-ban

 1. En ge dély nél kül vég zett köz úti áru fu va ro zás, 
sze mély szál lí tás

89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 2.  § (1) be -
kez dés,
89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 21.  § (4) be -
kez dés,
309/2002. (XII. 28.) Korm. ren de let 15. Cikk 
és 5. Mel lék let; 20. cikk

800 000

 2. Kö zös sé gi en ge dély hi te les má so la tá nak
 hiánya

14/2001. (IV. 20.) Kö ViM ren de let 8.  §
(2) be kez dés,
49/2001. (XII. 22.) Kö ViM ren de let 6/A.  §
(1) be kez dés, 8.  § (7) be kez dés,
89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 19.  § (4) be -
kez dés

300 000

 3. Köz úti áru fu va ro zói en ge dély ki vo nat hi á nya 14/2001. (IV. 20.) Kö ViM ren de let 6.  §
(3) be kez dés

100 000

 4. Au tó bu szos sze mély szál lí tó engedélyki vonat 
hi á nya

49/2001. (XII. 22.) Kö ViM ren de let 6.  §
(4) be kez dés, 8.  § (4) be kez dés

100 000

 5. Nem zet kö zi köz úti áru szál lí tá si en ge dély,
iga zo lás hi á nya, ér vény te len sé ge

89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 19.  §
(2)–(4) be kez dés,
56/2005. (VII. 7.) GKM ren de let 2.  §

300 000
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Sor -
szám

Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bírság össze ge

Ft-ban

 6. A jár mû ve ze tõ ré szé re elõ írt, szak mai ké pe -
sí tés meg lé tét iga zo ló ok mány hi á nya

89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 1. mel lék let
A. rész I/2, I/3 pont és II. pont, B. rész
52/2003. (VIII. 15.) GKM–FVM ren de let
6.  § (5) be kez dés

100 000

 7. A jár mû ve ze tõ fog lal koz ta tá sá ra vagy a bér -
le ti jog vi szony iga zo lá sá ra vo nat ko zó
 okmány hi á nya

89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 11.  § (2) be -
kez dés és 24.  § b) pont,
4/2000. (II. 16.) KHVM ren de let 4.  § (2) be -
kez dés a) és b) pont ja

200 000

 8. Fu var le vél hi á nya 89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 23.  § (1) és
(3) be kez dés,
1971. évi 3. tvr. III. fe je zet 4. Cikk

200 000

 9. Fu var le vél nem meg fe le lõ ki töl té se, ve ze té se 89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 23.  § (6) be -
kez dés,
1971. évi 3. tvr. III. fe je zet 6. Cikk

50 000

10. Sze mély szál lí tás hoz kap cso ló dó me net le vél,
utas lis ta hi á nya, meg ha tá ro zott ese tek ben az
elõ zõ úton hasz nált me net le vél, meghívó -
levél, szer zõ dés hi á nya

89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 23.  § (1) és
(2) be kez dés,
a Ta nács 1992. már ci us 16-i 684/92/EGK
ren de le te az au tó busszal vég zett nem zet kö zi
sze mély szál lí tás kö zös sza bá lya i ról: 11. cikk, 
14. cikk (1) bek., 15. cikk,
309/2002. (XII. 28.) Korm. ren de let 6. és
10–13. cikk, 3. Mel lék let 4. pont,
a Ta nács 1997. de cem ber 11-i 12/98/EK ren -
de le te va la mely tag ál lam ban nem ho nos fu -
va ro zók szá má ra a bel föl di köz úti
sze mély szál lí tá si szol gál ta tás fel té te le i nek
meg ál la pí tá sá ról: 6. cikk

200 000

11. Sze mély szál lí tás hoz kap cso ló dó me net le vél,
utas lis ta nem meg fe le lõ ki töl té se ve ze té se

89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 23.  § (6) be -
kez dés,
a Ta nács 1992. már ci us 16-i 684/92/EGK
ren de le te az au tó busszal vég zett nem zet kö zi
sze mély szál lí tás kö zös sza bá lya i ról: 11. és
15. cikk, 
309/2002. (XII. 28.) Korm. ren de let 13. cikk,
a Ta nács 1997. de cem ber 11-i 12/98/EK ren -
de le te va la mely tag ál lam ban nem ho nos fu -
va ro zók szá má ra a bel föl di köz úti
sze mély szál lí tá si szol gál ta tás fel té te le i nek
meg ál la pí tá sá ról: 6. cikk

50 000

12. Áru fu va ro zá si vagy au tó bu szos személy -
szállító en ge déllyel, kö zös sé gi en ge déllyel
kap cso la tos adat vál to zás, te vé keny ség szü ne -
tel te tés be je len té sé nek, a le járt en ge dély
vissza adá sá nak el mu lasz tá sa

49/2001. (XII. 22.) KöViM ren de let 6.  § (7)
és (8) bek., 6/A.  § (2) bek., 8.  § (7) bek.,
14/2001. (IV. 20.) Kö ViM ren de let 6.  § (4)
és (5) bek.

100 000

(2) Ha az ellen õr zõ ha tó ság a 2–7. pon tok ban meg ha tá ro zott va la mely ok mány hi á nyát ál la pít ja meg, de a hi ány zó, az
ellen õr zés nap ján ér vé nyes ok mányt az ellen õr zõ ha tó ság nak – az ellen õr zés nap ját kö ve tõ 8 na pon be lül – be mu tat ják,
az adott pont hoz tar to zó bír ság össze gé nek az 50%-át kell ki szab ni.
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3.  §

(1) A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já hoz kap cso ló dó an a 2. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te -
les fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi ren del ke zést meg sér ti.

2. táb lá zat

Sor -
szám

Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

1. Sa ját szám lás utas szál lí tás vég zé sé re jo go sí tó 
iga zol vány hi á nya

49/2001. (XII. 22.) Kö ViM ren de let 10.  § (1) 
és (5) be kez dés,
a Ta nács 1992. már ci us 16-i 684/92/EGK
ren de le te az au tó busszal vég zett nem zet kö zi
sze mély szál lí tás kö zös sza bá lya i ról:
13. Cikk.

300 000

2. A jár mû ve ze tõ fog lal koz ta tá sá ra vagy a bér -
le ti jog vi szony iga zo lá sá ra vo nat ko zó ok -
mány hi á nya

49/2001. (XII. 22.) Kö ViM ren de let 1.  §
(2) be kez dés f) pont, 10.  § (6) be kez dés,
4/2000. (II. 16.) KHVM ren de let 4.  § (2) be -
kez dés a) és b) pont ja

200 000

3. Me net le vél hi á nya 89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 23.  § (4) és
(5) be kez dés

200 000

4. Me net le vél nem meg fe le lõ ki töl té se, veze -
tése

89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 23.  § (6) be -
kez dés

50 000

(2) Ha az ellen õr zõ ha tó ság az 1–2. pon tok ban meg ha tá ro zott va la mely ok mány hi á nyát ál la pít ja meg, de a hi ány zó, az 
ellen õr zés nap ján ér vé nyes ok mányt az ellen õr zõ ha tó ság nak – az ellen õr zés nap ját kö ve tõ 8 na pon be lül – be mu tat ják,
az adott pont hoz tar to zó bírság összegének az 50%-át kell kiszabni.

4.  §

A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já hoz kap cso ló dó an a 3. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te les
fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi rendelkezést megsérti.

3. táb lá zat

Sor -
szám

Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

1. A jár mû ve ze tõ meg sza kí tás nél kü li fo lya ma -
tos ve ze tés idõ tar ta má nak túl lé pé se (perc -
ben):
a) 6 per cig
b) 6 perc fe let t – 20 per cig
c) 20 perc fe let t – 40 per cig
d) 40 perc fe let t – 90 per cig
e) 90 perc fe let t

561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let 7. cikk

2001. évi IX. tör vénnyel ki hir de tett nem zet -
kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ jár mû vek sze -
mély ze té nek mun ká já ról  szóló Euró pai
Meg álla po dás (AETR) (a továb biak ban:
AETR Meg álla po dás) 7. cikk

a) 50 000
b) 100 000
c) 200 000
d) 300 000
e) 400 000

2. A jár mû ve ze tõ napi, hat na pi vagy két he tes
ve ze té si ide jé nek túl lé pé se (az elõ írt idõ -
tartam %-ban):
a) 5%-ig
b) 5% fe let t – 10%-ig 
c) 10% fe let t – 15%-ig
d) 15% fe let t – 20%-ig
e) 20% fe let t

561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let 6. cikk

AETR Meg álla po dás 6. cikk a) 50 000
b) 100 000
c) 200 000
d) 300 000
e) 400 000
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Sor -
szám

Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

3. A jár mû ve ze tõ napi, heti pi he nõ ide jé nek be
nem tar tá sa (az elõ írt idõ tar tam %-ban):
a) 95%-ig
b) 94–90%-ig
c) 89–85%-ig
d) 84–80%-ig
e) 80% alatt

561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let 8. cikk
AETR Meg álla po dás 8. és 9. cikk a) 50 000

b) 100 000
c) 200 000
d) 300 000
e) 400 000

4. A jár mû ve ze tõ: meg sza kí tás nél kü li fo lya ma -
tos ve ze tés ide jé nek; napi, heti ve ze té si ide -
jé nek; napi, heti pi he nõ ide jé nek
el len õr zé sé hez szük sé ges ok má nyok (ada tok) 
hi á nya

3821/85/EGK ta ná csi ren de let 15. cikk
561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let 6. cikk (5) be kez dés
2001. évi IX. tör vény 10. cikk

400 000

5. A jár mû üzem ben tar tó (vál lal ko zás):
a jár mû ve ze tõ jé re vo nat ko zó ve ze té si- és pi -
he nõ idõ elõ írások meg tar tá sá hoz kap cso ló dó 
ren del ke zé sek meg sér té se

561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let 10. cikk;
2001. évi IX. tör vény 11. cikk

600 000

5.  §

(1) A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já hoz kap cso ló dó an a 4. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te -
les fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi rendelkezést megsérti.

4. táb lá zat

Sor -
szám

Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

1. A me net író ké szü lék hez tar to zó ok má nyok
hi á nya, ér vény te len sé ge

3821/85/EGK ta ná csi ren de let 15. cikk,

124/2005. (XII. 29.) GKM ren de let 1.  §
(3) be kez dé se,

6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 92.  §-a

200 000

2. A ta cho gráf in du lást meg elõ zõ üzem be he -
lye zé sé re és üze mel te té sé re vo nat ko zó sza -
bá lyok meg sér té se

3821/85/EGK ta ná csi ren de let 13–16. cikk,

124/2005. (XII. 29.) GKM ren de let 6.  §
(1) be kez dé se

6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 92.  §-a

400 000

3. Az adat rög zí tõ la pok hasz ná la tá ra vo nat ko zó 
sza bá lyok meg sér té se

3821/85/EGK ta ná csi ren de let 13–16. cikk 100 000

4. A di gi tá lis ta cho gráf hoz tar to zó jár mû ve ze tõi 
és üzem ben tar tói kár tya hasz ná la tá ra vo nat -
ko zó sza bá lyok meg sér té se

3821/85/EGK ta ná csi ren de let 13–16. cikk 

124/2005. (XII. 29.) GKM ren de let 6.  §
(1) be kez dés

100 000

(2) Ha az ellen õr zõ ha tó ság az 1. pont ban meg ha tá ro zott ok mány hi á nyát ál la pít ja meg, de a hi ány zó, az ellen õr zés
nap ján ér vé nyes ok mányt az ellen õr zõ ha tó ság nak – az ellen õr zés nap ját kö ve tõ 8 na pon be lül – be mu tat ják, az adott
pont hoz tar to zó bír ság össze gé nek az 50%-át kell ki szab ni.
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6.  §

A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já hoz kap cso ló dó an az 5. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te les
fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi rendelkezést megsérti.

5. táb lá zat

Sor-
szám

Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

I. koc ká za ti ka te gó ri á ba tar to zó mu lasz tá sok 1/2002. (I. 11.) Korm. 
ren de let 2. mel lék let

 1. Szál lí tás ból ki zárt ve szé lyes anya gok szál lí tá sa I/1. pont 800 000

 2. Ve szé lyes anya gok szi vár gá sa I/2. pont 800 000

 3. Nem en ge dé lye zett szál lí tá si mód dal vagy nem meg fe le lõ
szál lí tó esz köz zel tör té nõ szál lí tás

I/3. pont 600 000

 4. Öm lesz tett szál lí tás olyan kon té ner ben, amely szer ke ze ti leg
nem meg fe le lõ ál la po tú

I/4. pont 800 000

 5. Meg fe le lõ jó vá ha gyá si iga zo lás sal nem ren del ke zõ jár mû vel 
tör té nõ szál lí tás

I/5. pont 800 000

 6. A jó vá ha gyás ban fog lal tak nak nem meg fe le lõ jár mû, amely
köz vet len ve szélyt je len t

I/6. pont 800 000

 7. Jó vá ha gyás nél kü li cso ma go ló esz kö zök hasz ná la ta I/7. pont 800 000

 8. A vo nat ko zó cso ma go lá si uta sí tás nak nem meg fe le lõ cso ma -
go ló esz köz hasz ná la ta

I/8. pont 600 000

 9. Az egy be cso ma go lás ra vo nat ko zó kü lön le ges elõ írások be
nem tar tá sa

I/9. pont 800 000

10. A ra ko mány el he lye zé sé re és rög zí té sé re vo nat ko zó sza bá -
lyok be nem tar tá sa

I/10. pont 800 000

11. a) A kül de mény da ra bok együ vé ra ká sá ra vo nat ko zó sza bá lyok
be nem tar tá sa: 
jár mû ben

I/11. pont 400 000

11. b) kon té ner ben 600 000

12. A kül de mény da ra bok, illetve tar tá nyok meg en ge dett töl té si
fo ká nak be nem tar tá sa

I/12. pont 600 000

13. Az egy szál lí tó egy ség ben szál lít ha tó mennyi ség re vo nat ko zó 
kor lá to zás be nem tar tá sa

I/13. pont 600 000

14. Ve szé lyes áru szál lí tá sa anél kül, hogy erre bár mi lyen jel zés
vagy in for má ció utal na

I/14. pont 800 000

15. A jár mû vön sem mi lyen je lö lés, illetve nagy bár ca nincs I/15. pont 800 000

16. A szál lí tott anyag ra vo nat ko zó in for má ci ók (pl. UN-szám,
he lyes szál lí tá si meg ne ve zés, cso ma go lá si cso port) hi á nya,
ami  miatt nem le het sé ges meg ál la pí ta ni, hogy fenn áll-e
egyéb I. koc ká za ti ka te gó ri á jú sza bály ta lan ság

I/16. pont 800 000

17. A jár mû ve ze tõ nek nincs ér vé nyes ok ta tá si bi zo nyít vá nya I/17. pont 600 000

18. Tûz vagy nyílt láng hasz ná la tá ra vo nat ko zó ti la lom meg -
szegése

I/18. pont 400 000

19. A do hány zá si ti la lom be nem tar tá sa I/19. pont 200 000

20. Az I. koc ká za ti ka te gó ri á ba tar to zó egyéb mu lasz tá sok I. pont 600 000

II. koc ká za ti ka te gó ri á ba tar to zó mu lasz tá sok 1/2002. (I. 11.) Korm. 
ren de let 2. mel lék let

21. A szál lí tó egy ség ben egy nél több pót ko csi vagy fél pót ko csi
van

II/1. pont 300 000
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Sor-
szám

Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

22. A jó vá ha gyás ban fog lal tak nak nem meg fe le lõ jár mû, amely
azon ban köz vet len ve szélyt nem je len t

II/2. pont 200 000

23. A jár mû vön nin cse nek meg az elõ írt, üzem ké pes tûz ol tó ké -
szü lé kek

II/3. pont 300 000

24. A jár mû vön nincs meg az ADR-ben, illetve az írás be li uta sí -
tás(ok)ban elõ írt fel sze re lés

II/4. pont 100 000 (fel -
sze re lé sen ként)

25. Cso ma go ló esz kö zök, IBC-k, illetve nagy cso ma go lá sok
ellen õrzésének, idõ sza kos vizs gá la tá nak idõ pont ját vagy a
hasz ná la ti idõ tar ta mot nem tar tot ták be

II/5. pont 300 000

26. Sé rült cso ma go lá sú kül de mény da ra bo kat, IBC-ket, nagy cso -
ma go lá so kat vagy sé rült tisz tí tat lan, üres cso ma go ló esz kö -
zö ket szál lí ta nak

II/6. pont 400 000

27. Kül de mény da ra bo kat olyan kon té ner ben szál lí ta nak, amely
szer ke ze ti leg nem meg fe le lõ ál la po tú

II/7. pont 400 000

28. A tar tá nyo kat, tank kon té ne re ket nem zár ták le meg fele lõen II/8. pont 400 000

29. Kom bi nált cso ma go lás szál lí tá sa olyan kül sõ cso ma go lás sal, 
amely nincs meg fele lõen le zár va

II/9. pont 200 000

30. Hely te len bár cá zás, je lö lés vagy nagy bár cá zás II/10. pont 400 000

31. Írás be li uta sí tás(ok) hi á nya vagy az írás be li uta sí tá sok nem a 
szál lí tott áru ra vo nat koz nak

II/11. pont 600 000

32. Az írás be li uta sí tá sok nem fe lel nek meg az ADR elõ -
írásainak

300 000

33. A II. koc ká za ti ka te gó ri á ba tar to zó egyéb mu lasz tás II. pont 300 000

III. koc ká za ti ka te gó ri á ba tar to zó mu lasz tá sok 1/2002. (I. 11.) Korm. 
ren de let 2. mel lék let

34. A nagy bár cák, a bár cák mé re te vagy a be tûk, szá mok, jel ké -
pek mé re te nem fe le l meg az elõ írásoknak

III/1. pont
100 000

35. Az ok má nyok ban va la mely in for má ció hi ány zik III/2. pont 100 000

36. Az ok ta tá si bi zo nyít vány nincs a jár mû vön III/3. pont 50 000

37. A III. koc ká za ti ka te gó ri á ba tar to zó egyéb mu lasz tás III. pont 100 000

Egyéb mu lasz tás

38. Ve szé lyes áru (hul la dék) szál lí tás hoz szük sé ges en ge dély
 hiánya

98/2001. (VI. 15.) Korm. ren -
de let 14.  § (1) be kez dés

200 000

39. Ve szé lyes áru (pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anyag) szál lí tá -
sá hoz szük sé ges en ge dély hi á nya

191/2002. (IX. 4.) Korm. ren -
de let 4.  § (5) be kez dés

200 000

40. Ve szé lyes áru (ra dio ak tív anyag) szál lí tá sá hoz szük sé ges en -
ge dély hi á nya

14/1997. (IX. 13.) KHVM
ren de let 3.  § (1) be kez dés

200 000

Ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adó (a továb biak -
ban: ta nács adó)

2/2002. (I. 11.) Korm. 
ren de let

41. A vál lal ko zás nak nincs ta nács adó ja 3.  § (1) be kez dés 400 000

42. A vál lal ko zás nem ér te sí tet te az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi 
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gát a ta nács adó meg bí zá sá ról, illetve
annak vál to zá sá ról

3.  § (4) be kez dés 100 000

43. A vál lal ko zás ta nács adó já nak le járt, illetve az adott al ága zat -
ra vagy ve szé lyes sé gi osz tály ra nem ér vé nyes a bizonyít -
ványa

5.  § (1) és (6) be kez dés 100 000

44. Nem ké szült bal ese ti je len tés 6.  § (1) be kez dés 50 000

45. Az éves je len tés hi á nya 1. mel lék let c) pont 100 000
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Sor-
szám

Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

Ve szé lyes áruk (me zõ gaz da sá gi vegy sze rek és üzem anya gok) 
me zõ gaz da sá gi von ta tó val vagy las sú jár mû vel von ta tott
pót ko csi val  való szál lí tá sa

113/2004. (IX. 23.) GKM
ren de let

46. Nö vény vé dõ szer szál lí tá sa öm leszt ve 3.  § a) pont 50 000

47. Nö vény vé dõ szer és mû trá gya szál lí tá sa tar tány ban 3.  § b) pont 50 000

48. Üzem anyag és szusz pen zi ós mû trá gya 5000 li ter nél na gyobb 
be fo ga dó tar tány ban  való szál lí tá sa

3.  § c) pont 50 000

49. Nem meg fe le lõ von ta tó hasz ná la ta 4.  § 50 000

50. Nem meg fe le lõ tar tá nyos pót ko csi hasz ná la ta 5.  § 50 000

51. A tar tány nak nincs ér vé nyes ha tó sá gi vizs gá ja 6.  § (3) be kez dés 50 000

52. Az öm lesz tett árut szál lí tó jár mû vagy kon té ner ki ala kí tá sa
sza bály ta lan

7.  § 50 000

53. A szál lí tó egy ség je lö lé se sza bály ta lan 8.  § 50 000

54. A tar tány je lö lé se sza bály ta lan 6.  § (2) be kez dés 50 000

55. A köz úton  való szál lí tás tá vol sá ga 25 km-nél hosszabb 9.  § (1) be kez dés 50 000

56. A fu var ok mány ada tai hi á nyo sak 9.  § (2) be kez dés 50 000

57. Elõ írt fel sze re lés hi á nya a szál lí tó egy sé gen 9.  § (3)–(5) be kez dés 50 000

58. Együ vé ra ká si ti la lom meg sze gé se 9.  § (6) be kez dés 50 000

59. Ra ko dá si elõ írások meg sze gé se 9.  § (7)–(8) be kez dés 50 000

60. A do hány zá si ti la lom be nem tar tá sa 9.  §(9) be kez dés 50 000

61. A jár mû ve ze tõ nek hi ány zik az ér vé nyes vizs ga iga zo lá sa 10.  § (1) be kez dés 50 000

7.  §

(1) A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já hoz kap cso ló dó an a 6. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te -
les fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi rendelkezést megsérti.

6. táb lá zat

Sor -
szám

Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

1. A gyor san rom ló élel mi sze rek szál lí tá sát
vég zõ, nem zet kö zi for ga lom ban köz le ke dõ
kü lön le ges te her gép ko csi szál lí tá si al kal mas -
sá gát iga zo ló bi zo nyít vány, vagy bi zo nyít -
vány táb la hi á nya

Genf ben 1970. szep tem ber 1-jén kö tött Euró -
pai Meg álla po dás, (ATP) Egyez mény,
25/1989. (III. 17.) MT ren de let,
1. füg ge lék 4. pont

100 000

2. Bel föl di for ga lom ban köz le ke dõ hús ké szít -
mé nye ket szál lí tó te her gép ko csi nem meg fe -
le lõ mû sza ki ki ala kí tá sa  miatt az elõ írt
szál lí tá si hõ mér sék let és hi gi é ni ai fel té te lek
be nem tar tá sa

90/2003. (VII. 30.) FVM–ESZCSM együt tes 
ren de let 1. mel lék let 5. pont

100 000

3. Bel föl di for ga lom ban köz le ke dõ hús ké szít -
mé nye ket szál lí tó te her gép ko csi kí sé rõ ok -
má nya i nak hi á nya

20/2003. (II. 28.) FVM ren de let 13.  § 100 000

4. A hû tést igény lõ tej ala pú ter mé kek re nem
meg fe le lõ mû sza ki ál la po tú jár mû hasz ná la ta

1/2003. (I. 8.) FVM–ESZCSM együt tes ren -
de let 8. mel lék let II. fe je zet

100 000

5. A hû tést igény lõ tej ala pú ter mé kek ese té ben
tej szál lí tá si iga zol vány hi á nya

1/2003. (I. 8.) FVM–ESZCSM együt tes ren -
de let 9. mel lék let

100 000
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Sor -
szám

Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

6. Gaz da sá gi célú ál lat szál lí tás vég zé sé hez nem 
meg fe le lõ mû sza ki ki ala kí tá sú, ál la po tú te -
her gép ko csi hasz ná la ta

52/2003. (VIII. 15.) GKM–FVM együt tes
ren de let 22.  §

400 000

7. Nyolc órát meg ha la dó és az Euró pai Unió
tag ál la ma in kí vü li or szá gok ba tör té nõ élõ ál -
lat-szál lí tás ese tén a ha tó sá gi ál lat or vos ál tal
jó vá ha gyott úti terv hi á nya

52/2003. (VIII. 15.) GKM–FVM együt tes
ren de let 6.  § (6)–(8) és (10) be kez dés,
a Ta nács 1997. jú ni us 25-i 1255/97/EK ren -
de le te a meg ál ló he lyek re vo nat ko zó közös -
ségi kri té ri u mok ról, valamint a 91/628/EGK
irány elv mel lék le té ben em lí tett út vo nal terv
mó do sí tá sá ról: II. mel lék let

400 000

(2) Ha az ellen õr zõ ha tó ság az 1., 3. és 5. pon tok ban meg ha tá ro zott va la mely ok mány hi á nyát ál la pít ja meg, de a
 hiányzó, az ellen õr zés nap ján ér vé nyes ok mányt az ellen õr zõ ha tó ság nak – az ellen õr zés nap ját kö ve tõ 8 na pon be lül –
be mu tat ják, az adott pont hoz tar to zó bírság összegének az 50%-át kell kiszabni.

8.  §

(1) A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já hoz kap cso ló dó an a 7. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te -
les fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi rendelkezést megsérti.

7. táb lá zat

Sor -
szám

Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

1. Bé relt jár mû vel nem a jár mû bér lõ je vé gez
áru fu va ro zást vagy sa ját szá lás áru szál lí tást

4/2000. (II. 16.) KHVM ren de let 3.  § (1) be -
kez dés 

300 000

2. Bé relt jár mû ve ze té sé re jo go sí tó
ok mány hi á nya

4/2000. (II. 16.) KHVM ren de let 3.  § (2) be -
kez dés

100 000

(2) Ha az ellen õr zõ ha tó ság a 2. pont ban meg ha tá ro zott ok mány hi á nyát ál la pít ja meg, de a hi ány zó, az ellen õr zés nap -
ján ér vé nyes ok mányt az ellen õr zõ ha tó ság nak – az ellen õr zés nap ját kö ve tõ 8 na pon be lül – be mu tat ják, az adott pont -
hoz tar to zó bír ság összegének az 50%-át kell kiszabni.

9.  §

(1) A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já hoz kap cso ló dó an a 8. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te -
les fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi rendelkezést megsérti.

8. táb lá zat

Sor -
szám

Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

1. A köz út ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sa nél kü li
köz le ke dés:
a) meg en ge dett össz tö me get, ille tõ leg a
meg en ge dett leg na gyobb ten gely ter he lést
meg ha la dó jár mû
b) túl mé re tes jár mû
c) lánc tal pas jár mû

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let
51.  §,
4/1999. (II. 12.) KHVM ren de let 3.  § (1) be -
kez dés

a) 300 000

b) 200 000
c) 100 000
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Sor -
szám

Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

2. Nem zet kö zi idõ sza kos vizs gá la ti bi zo nyít -
vány hi á nya, ér vény te len sé ge

101/2003. (XII. 23.) GKM ren de let 2.  §,
2001. évi LXVIII. tör vény 2. Füg ge lék
5. pont

50 000

3. Üze mel te té si és kar ban tar tá si napló hi á nya,
ér vény te len sé ge

101/2003. (XII. 23.) GKM ren de let 2. mel -
lék let

50 000

4. Jár mû üzem ben tar tó ját azo no sí tó jel zés fel -
tün te té sé nek hi á nya

89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 9.  § 100 000

5. Nem zet kö zi, nem me net rend sze rin ti sze -
mély szál lí tás ra hasz nált au tó bu szok hoz elõ írt 
ok mány hi á nya, ér vény te len sé ge

309/2002. (XII. 28.) Korm. ren de let 7. cikk
1. és 2. pont

200 000

(2) Ha az ellen õr zõ ha tó ság az 5. pont ban meg ha tá ro zott va la mely ok mány hi á nyát ál la pít ja meg, de a hi ány zó, az
ellen õr zés nap ján ér vé nyes ok mányt az ellen õr zõ ha tó ság nak – az ellen õr zés nap ját kö ve tõ 8 na pon be lül – be mu tat ják,
az adott pont hoz tar to zó bír ság összegének az 50%-át kell kiszabni.

10.  §

(1) A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já hoz kap cso ló dó an a 9. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te -
les fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi rendelkezést megsérti.

9. táb lá zat

Sor -
szám

Bír sá go lás sal érin tett ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

1. Kom bi nált áru fu va ro zás vég zé sé hez elõ írt
ok má nyok hi á nya

266/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 2.  §
(2) be kez dés,
2001. évi LXI. tör vény 6., 7., 8. cikk

200 000

(2) Ha az ellen õr zõ ha tó ság az 1. pont ban meg ha tá ro zott ok mány hi á nyát ál la pít ja meg, de a hi ány zó, az ellen õr zés
nap ján ér vé nyes ok mányt az ellen õr zõ ha tó ság nak – az ellen õr zés nap ját kö ve tõ 8 na pon be lül – be mu tat ják, az adott
pont hoz tar to zó bír ság összegének az 50%-át kell kiszabni.

11.  §

Ez a ren de let a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ciá lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK és a
2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, valamint a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 
2006. már ci us 15-i 561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let 19. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.

12.  §

Ez a ren de let 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök



A Kormány
58/2007. (III. 31.) Korm.

rendelete

a közúti közlekedés szabályairól  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §-a
(3) be kez dé se a) pont já nak 9. al pont já ban ka pott felhatal -
mazás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 11.  §-a a
kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az (1) be kez dés a) pont já ban em lí tett jel zõ táb la
alatt el he lye zett ki egé szí tõ jel zõ táb la (8/a. ábra) azt jel zi,
hogy az út út hasz ná la ti díj meg fi ze té sé vel ve he tõ igény be.
Az (1) be kez dés a) és b) pont já ban em lí tett jel zõ táb la alatt
el he lye zett ki egé szí tõ jel zõ táb la (8/b. ábra) az út hasz ná la ti 
díj fi ze té si kö te le zett ség vé gét jel zi. A ki egé szí tõ jel zõ táb la 
jel zé se tar tal maz hat ja a díj fi ze té si kö te le zett ség el len õr zé -
sé nek mód ját is.

8/a. ábra

8/b. ábra

(5) Az (1) be kez dés c) pont já ban em lí tett jel zõ táb la alatt 
el he lye zett ki egé szí tõ jel zõ táb la (8/c. ábra) jel zé se utal hat
az út igény be vé te le ese té ben az út hasz ná la ti díj fi ze tés re
kö te le zett gép jár mû vek re. Ha a ki egé szí tõ jel zõ táb la jel -
zése te her gép ko csi ra utal, a jel zés a díj fi ze tés re kö te le zett
te her gép ko csi, von ta tó, va la mint e jár mû bõl és pót ko csi -
ból álló jár mû sze rel vény (a továb biak ban az út hasz ná la ti
díj fi ze tés te kin te té ben együtt: te her gép ko csi) meg en ge dett 
leg na gyobb össz tö me gé nek alsó ha tá rát ha tá roz za meg.
Az (1) be kez dés c) és d) pont já ban em lí tett jel zõ táb la alatt
el he lye zett ki egé szí tõ jel zõ táb la (8/d. ábra) az út hasz ná la ti 
díj fi ze té si kö te le zett ség vé gét jel zi. A ki egé szí tõ jel zõ táb la 
jel zé se tar tal maz hat ja a díj fi ze té si kö te le zett ség el len õr zé -
sé nek mód ját is.

8/c. ábra

8/d. ábra

(6) Az (1) be kez dés e) pont já ban em lí tett jel zõ táb la alatt 
el he lye zett ki egé szí tõ jel zõ táb la (8/c. ábra) azt jel zi, hogy
a te her gép ko csi val az út csak út hasz ná la ti díj meg fi ze té sé -
vel ve he tõ igény be, amennyi ben a meg en ge dett leg na -
gyobb össz tö me ge meg ha lad ja a ki egé szí tõ jel zõ táb lán
meg ha tá ro zott mér té ket. Az (1) be kez dés e) és f) pont já ban 
em lí tett jel zõ táb la alatt el he lye zett ki egé szí tõ jel zõ táb la
(8/d. ábra) az út hasz ná la ti díj fi ze té si kö te le zett ség vé gét
jel zi. A ki egé szí tõ jel zõ táb la jel zé se tar tal maz hat ja a díj -
fizetési kö te le zett ség el len õr zé sé nek mód ját is.”

2.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
z/2. pont tal egé szül ki:

[A jár mû vek for gal mát til tó vagy kor lá to zó jel zõ táb lák:]
„z/2. „Kor lá to zott for gal mú öve zet (zóna)” (53/c. ábra)

jel zõ táb la azt jel zi, hogy a „Kor lá to zott for gal mú öve zet
(zóna) vége” (53/d. ábra) jel zõ táb lá ig az úton a táb lán
meg je lölt súly ha tárt meg ha la dó meg en ge dett leg na gyobb
össz tö me gû te her gép ko csi val, von ta tó val, me zõ gaz da sá gi
von ta tó val és las sú jár mû vel köz le ked ni ti los.

53/c. ábra

53/d. ábra”
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(2) Az R. 14.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az (1) be kez dés n)–y) és z/2. pont já ban em lí tett
jel zõ táb la alatt el he lye zett ki egé szí tõ táb lán „Ki vé ve cél -
for ga lom” fel irat van, a ti la lom nem vo nat ko zik arra a jár -
mû re, mely nek úti cél ja a táb lá val meg je lölt úton vagy
öve zet ben van.

(4) Ha az (1) be kez dés o)–x) és z/2. pont já ban em lí tett
jel zõ táb la alatt el he lye zett ki egé szí tõ táb lán „Ki vé ve áru -
szál lí tás” fel irat van, áru szál lí tást vég zõ jár mû vel a ti la lom 
el le né re be sza bad haj ta ni, ha úti cél ja a jel zõ táb lá val meg -
je lölt úton vagy öve zet ben van.”

(3) Az R. 14.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) Ha az (1) be kez dés a)–d), z/1. és z/2. pont já ban em -
lí tett jel zõ táb la alatt el he lye zett ki egé szí tõ táb la idõ sza kot
je löl meg, a ti la lom csak eb ben az idõ szak ban áll fenn.”

3.  §

Az R. 17.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ a/2. és
a/3. pont tal egé szül ki:

[A tá jé koz ta tást adó jel zõ táb lák a kö vet ke zõk:]
„a/2. „Alag út” (103/b. ábra); a jel zõ táb lán meg je le nõ

fel irat az alag út hosszát, a ki egé szí tõ táb lán meg je le nõ fel -
irat az alag út kez de té nek tá vol sá gát je lö li meg.

103/b. ábra

a/3. „Alag út vége” (103/c. ábra);

103/c. ábra”

4.  §

Az R. 21.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé szül ki:
„(12) A la kott te rü le ten kí vü li út út test jén, le ál ló sáv ján,

út pad ká ján tar tóz ko dó gya lo gos nak/sze mély nek – ide nem 
ért ve a gya lo go sok zárt cso port ban tör té nõ köz le ke dé sét –

éj sza ka és kor lá to zott lá tá si vi szo nyok ese tén fény vissza -
ve rõ mel lényt (ru há za tot) kell vi sel nie.”

5.  §

(1) Az R. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az egyes jár mû vek kel leg fel jebb a kö vet ke zõ se bes ség -
gel sza bad köz le ked ni:]

„b) egyéb gép jár mû vel – ki vé ve te her szál lí tás ra ki ala kí -
tott mo to ros tri cik lit –, valamint gép jár mû bõl és pót ko csi -
ból álló jár mû sze rel vénnyel

au tó pá lyán  80 km/óra,

la kott te rü le ten kí vül egyéb úton  70 km/óra,

la kott te rü le ten  50 km/óra,”

(2) Az R. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az egyes jár mû vek kel leg fel jebb a kö vet ke zõ se bes ség -
gel sza bad köz le ked ni:]

„d) te her szál lí tás ra ki ala kí tott mo to ros tri cik li vel,
 elromlott jár mû vet von ta tó gép jár mû vel, se géd mo to ros
ke rék pár ral, ke rék pár ral 40 km/óra,”

(3) Az R. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az egyes jár mû vek kel leg fel jebb a kö vet ke zõ se bes ség -
gel sza bad köz le ked ni:]

„e) me zõ gaz da sá gi von ta tó val, va la mint mezõgazda -
sági von ta tó ból és pót ko csi ból álló jár mû-
sze rel vénnyel 40 km/óra,”

(4) Az R. 26.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha a „Se bes ség kor lá to zás” jel zõ táb la la kott te rü le -
ten 50 km/órá nál, la kott te rü le ten kí vül 90 km/órá nál
 nagyobb se bes sé get je lez, sze mély gép ko csi val, motor -
kerékpárral és a 2500 kg meg en ge dett leg na gyobb össz tö -
me get meg nem ha la dó gép ko csi val leg fel jebb a jel zõ táb -
lán meg je lölt se bes ség gel sza bad köz le ked ni.”

6.  §

Az R. 46.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Gép jár mû vel, me zõ gaz da sá gi von ta tó val és las sú
jár mû vel – a (4) és (5) be kez dés ben em lí tett ese tet ki vé ve – 
leg fel jebb a jár mû ha tó sá gi en ge dé lyé ben fel tün te tett szá -
mú sze mélyt sza bad szál lí ta ni. A szál lít ha tó sze mé lyek
szá má nak meg ha tá ro zá sá nál a ve ze tõt is figye lembe kell
ven ni. Két 10 éven alu li gyer me ket – ha az ál ta luk el fog lalt 
ülé sen a gyer mek biz ton sá gi rend szer hasz ná la ta a
48.  §-ban fog lal tak alap ján nem kö te le zõ – egy sze mély -
nek kell te kin te ni.”
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7.  §

(1) Az R. 48.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott M1, M2,

M3, N1, N2, N3 ka te gó ri á jú gép ko csi ban, amely nek meg -
ha tá ro zott ülé se it biz ton sá gi öv vel kell fel sze rel ni, to váb -
bá olyan jár mû ben, amely nek ülé se it biz ton sá gi öv vel sze -
rel ték fel, az ülé sen uta zó sze mély nek a biz ton sá gi öv
 becsatolásával kell ma gát rög zí te ni.”

(2) Az R. 48.  §-ának (5)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § az aláb bi (8) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(5) Nem kell be csa tol ni a biz ton sá gi övet:
a) a hát ra me net ben köz le ke dõ gép ko csi ve ze tõ jé nek;
b) a taxi gép ko csi ve ze tõ jé nek, ha taxi üzem mód ban

utast szál lít;
c) a men tõ gép ko csi be teg el lá tó te ré ben uta zók nak, ha

a be csa to lás a be teg ál la po tá nak rom lá sát okoz hat ja, a be -
teg el lá tást aka dá lyoz za;

d) a la kott te rü le ten me net rend sze rin ti sze mély szál lí -
tást vég zõ au tó busz ban;

e) a la kott te rü le ten kí vül me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás vég zõ au tó busz ban, ha álló uta so kat is szál lít hat;

f) az au tó busz ban szál lí tott 3. élet évét még be nem töl -
tött gyer mek nek;

g) an nak, aki kü lön jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott
 orvos ál tal ki ál lí tott iga zo lás sal ren del ke zik.

(6) Az au tó busz biz ton sá gi öv vel fel sze relt ülé se in uta -
zó kat:

a) az ülé sen el he lye zett jel zés sel (161. ábra),
b) a jár mû ve ze tõ ál tal,
c) ka la uz, ide gen ve ze tõ vagy a cso port ve ze tõ je ként

 kijelölt sze mély ál tal, vagy
d) au di o vi zu á lis esz kö zök (pl. vi deo) út ján

tá jé koz tat ni kell a biz ton sá gi övek kö te le zõ hasz ná la tá ról.

161. ábra

(7) A gép ko csi ban uta zó 150 cm-nél ala cso nyabb gyer -
me ket – a test sú lyá hoz iga zo dó ki ala kí tá sú – gyer mek biz -
ton sá gi rend szer ben kell rög zí te ni. A 3 év nél fi a ta labb
gyer mek csak gyer mek biz ton sá gi rend szer ben rög zít ve
szál lít ha tó. A gép ko csi elsõ ülé sé hez a gyer mek biz ton sá gi
rend szer csak ak kor sze rel he tõ be – a jár mû szo ká sos ha la -
dá si irá nyá val el len té tes irány ban – ha az ülés hez lég zsá -
kot nem sze rel tek fel vagy a lég zsák mû kö dés be lé pé sét
elõ ze tesen meg aka dá lyoz ták.

1 A köz úti jár mû ve ze tõk egész sé gi al kal mas sá gá nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 13/1992. (VI. 26.) NM ren de let 8.  §.

(8) A gyer me ket nem kell gyer mek biz ton sá gi rend szer -
ben rög zí te ni:

a) ha a gyer mek biz ton sá gi rend szer be sze re lé sé re a
gép ko csi a gyá ri ki ala kí tá sa alap ján nem al kal mas
(az ilyen ki ala kí tá sú M1, N1, N2 és N3 ka te gó ri á jú gép ko -
csi ban a 3 év nél fi a ta labb gyer mek nem szál lít ha tó, il let ve
a 3. élet évét már be töl tött és 150 cm-nél ki sebb test ma gas -
sá gú gyer mek az elsõ ülé sen nem szál lít ha tó);

b) ha gép ko csi hát só ülé sén uta zik, 3. élet évét már be -
töl töt te, leg alább 135 cm ma gas és az ülés hez be sze relt
biz ton sá gi öv vel – test mé re té hez iga zo dó an – biz ton sá go -
san rög zít he tõ;

c) ha taxi üzem mód ban hasz nált taxi gép ko csi és a
 személygépkocsis sze mély szál lí tást vég zõ gép ko csi hát só
ülé sén uta zik;

d) ha a rend vé del mi szer vek gép ko csi já ban vagy a
men tõ gép ko csi be teg el lá tó te ré ben uta zik;

e) a me net rend sze rin ti sze mély szál lí tást vég zõ au tó -
busz ban;

f) a nem me net rend sze rin ti sze mély szál lí tást vég zõ
 autóbuszban, ha álló uta so kat is szál lít hat;

g) ha 3. élet évét még nem töl töt te be és áll va uta zik az
au tó busz ban;

h) ha kü lön jog sza bály ban2 meg ha tá ro zott or vos ál tal
ki ál lí tott iga zo lás sal ren del ke zik.”

(3) Az R. 48.  §-ának (9)–(11) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(9) A zárt utas tér rel (ve ze tõ tér rel) nem ren del ke zõ
 motorkerékpárral és se géd mo to ros ke rék pár ral csak ab ban
az eset ben sza bad köz le ked ni, ha a ve ze tõ és az utas be csa -
tolt mo tor ke rék pár-bu kó si sa kot vi sel.

(10) Olyan jár mû vel, amely nek meg en ge dett leg na -
gyobb se bes sé gét a mû sza ki meg vizs gá lás so rán az ál ta lá -
nos nál ala cso nyab ban ál la pí tot ták meg [26.  § (3) bek.],
 abban az eset ben sza bad köz le ked ni, ha a jár mû hát só
 oldalán a meg en ge dett leg na gyobb se bes ség szám ér té két
– kör ala kú, 15 cm át mé rõ jû, 2 cm szé les pi ros sze gé lyû,
fe hér ala pon 6 cm ma gas fe ke te szám je gyek kel – feltün -
tették.

(11) Gép jár mû vel, me zõ gaz da sá gi von ta tó val és las sú
jár mû vel csak olyan pót ko csit sza bad von tat ni, amely nek
von ta tá sát – a ha tó sá gi en ge dély be tett be jegy zés sel –
 engedélyezték.”

(4) Az R. 48.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé szül ki:
„(12) Is ko la busszal ab ban ez eset ben sza bad köz le ked -

ni, ha:
a) a 20.  § (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott táb lá val

meg je löl ték,
b) az ülé sek hez biz ton sá gi övet sze rel tek fel,
c) a 135 cm-nél ala cso nyabb gyer me ket gyer mek biz -

ton sá gi rend szer ben rög zí tet ték,

2 A köz úti jár mû ve ze tõk egész sé gi al kal mas sá gá nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 13/1992. (VI. 26.) NM ren de let 8.  §.
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d) a leg alább 135 cm ma gas gyer me ket biz ton sá gi
 övvel rög zí tet ték,

e) a szál lí tott uta sok ülõ hellyel ren del kez nek.”

(5) Az R. 48.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel egé szül ki:
„(13) Az (5) be kez dés g) pont já ban és a (8) be kez dés

h) pont já ban meg ha tá ro zott iga zo lás nak a kö vet ke zõ ket
kell tar tal maz nia:

a) a jo go sí tott neve, szü le té si idõ pont ja (év, hó nap,
nap),

b) az iga zo lás ér vé nyes sé ge le jár tá nak idõ pont ja (év,
hó nap, nap),

c) a ki ál lí tó or vos neve, név alá írá sa, bé lyeg zõ le nyo -
ma ta,

d) a ki ál lí tás dá tu ma,
e) a 162. ábra sze rin ti jel zés.

162. ábra”

8.  §

Az R. 54.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A ke rék párt éj sza ka és kor lá to zott lá tá si vi szo nyok
kö zött a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott lám pák kal
kell ki vi lá gí ta ni és a ke rék párt haj tó sze mély nek – la kott
te rü le ten kí vül – fény vissza ve rõ mel lényt (ru há za tot) kell
vi sel nie.”

9.  §

Az R. 55.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A ké zi ko csi val köz le ke dõ sze mély nek – la kott te rü -

le ten kí vül – éj sza ka és kor lá to zott lá tá si vi szo nyok ese tén
fény vissza ve rõ mel lényt (ru há za tot) kell vi sel nie.”

10.  §

Az R. 62.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az úton ál la tot olyan sze mély hajt hat, ille tõ leg
 vezethet, aki az ál la tot irá nyí ta ni ké pes és meg tud ja aka -
dá lyoz ni azt, hogy az ál lat a sze mély és va gyon biz ton sá got 
ve szé lyez tes se. Az ál la tok cso por tos haj tá sá hoz annyi haj -
tó szük sé ges, amennyi e fel té te lek tel je sí té sé hez ele gen dõ.
Az ál la tot haj tó nak, ille tõ leg ve ze tõ nek – ha a la kott te rü -
le ten kí vü li út út test jén vagy le ál ló sáv ján tar tóz ko dik
–  éjszaka és kor lá to zott lá tá si vi szo nyok ese tén fény -
vissza ve rõ mel lényt (ru há za tot) kell vi sel nie.”

11.  §

Az R. a kö vet ke zõ 67.  §-sal egé szül ki:
„67.  § 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 91/671/EGK irány el ve (1991. de cem -

ber 16.) a 3,5 ton ná nál könnyebb jár mû vek ben a bizton -
sági öv kö te le zõ hasz ná la tá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza -
bá lyok kö ze lí té sé rõl, a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye -
zé sé nek és for ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl
 szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let tel együtt;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/20/EK irány -
el ve (2003. áp ri lis 8.) a 3,5 ton ná nál könnyebb jár mû vek -
ben a biz ton sá gi öv kö te le zõ hasz ná la tá ra vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 91/671/EK ta ná csi
irány elv mó do sí tá sá ról, a köz úti jár mû vek for ga lom ba
 helyezésének és for ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki feltéte -
leirõl  szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let tel együtt;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/54/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) a transz eu ró pai köz út há ló zat alag -
út ja i ra vo nat ko zó biz ton sá gi mi ni mum kö ve tel mé nyek rõl,
III. mel lék let 2.1. pont.”

12.  §

(1) Az R. 1. szá mú füg ge lé ké nek II. fe je ze te a követ -
kezõ w) pont tal egé szül ki:

„w) Gyer mek biz ton sá gi rend szer:
wa) in teg rált gyer mek biz ton sá gi rend szer: he ve de rek

vagy haj lé kony ele mek kom bi ná ci ó ja, biz ton sá gi csat tal,
be ál lí tó esz kö zök kel, tar to zé kok kal és egyes ese tek ben
 kiegészítõ szék kel és/vagy üt kö zés vé de lem mel együtt,
amit a sa ját be épí tett he ve der rel vagy he ve de rek kel rög -
zítenek;

wb) nem in teg rált gyer mek biz ton sá gi rend szer: rész le -
ges biz ton sá gi rend szer, amely a fel nõt tek szá má ra szol -
gáló biz ton sá gi öv vel együtt hasz nál va – amely kör be ve szi 
a gyer mek tes tét, vagy biz ton sá go san rög zí ti azt a szer ke -
ze tet, amely ben a gyer me ket el he lye zik – tel jes gyer mek -
biz ton sá gi rend szert ké pez;”

(2) Az R. 1. szá mú füg ge lé ké nek II. fe je ze te a követ -
kezõ y) pont tal egé szül ki:

„y) Is ko la busz: óvo dás gyer mek, köz ok ta tá si in téz mény 
ta nu ló ja szál lí tá sá ra rend sze re sí tett nem me net rend sze rint 
köz le ke dõ au tó busz.”

13.  §

(1) Az R. 1. szá mú füg ge lé ke III. fe je ze té nek j) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz úti for ga lom mal kap cso la tos fo gal mak]
„j) Gyer mek biz ton sá gi rend szer test súly sze rin ti cso -

port ba so ro lá sa: a ben ne el he lyez he tõ gyer mek test sú lya
sze rint:
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j/a) 0. cso port: 10 kg test súly alatt,

j/b) 0+. cso port: 13 kg test súly alatt,

j/c) I. cso port: 9–18 kg test sú lyig,

j/d) II. cso port: 15–25 kg test sú lyig,

j/e) III. cso port: 22–36 kg test sú lyig.”

(2) Az R. 1. szá mú füg ge lé ké nek III. fe je ze te a követ -
kezõ k) pont tal egé szül ki:

[A köz úti for ga lom mal kap cso la tos fo gal mak]

„k) Fény vissza ve rõ mel lény (ru há zat): az MSZ EN
471:2003. szá mú szab vány ban meg ha tá ro zott követel -
ményeknek meg fe le lõ mel lény vagy ru há zat.”

14.  §

(1) Ez a ren de let 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba, egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 52.  §-ának (6) be kez dé se.

(2) E ren de let

a) 8.  §-ában meg ha tá ro zott, a fény vissza ve rõ mel lény
(ru há zat) vi se lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket 2007. jú -
ni us 1-jé tõl,

b) 7.  §-ának (2) be kez dé sé ben az au tó busz ban ülve
szál lí tott gyer me kek gyer mek biz ton sá gi rend szer ben tör -
té nõ kö te le zõ el he lye zé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket
2007. szep tem ber 1-jé tõl,

c) 4.  §-ában, 9.  §-ában és 10.  §-ában meg ha tá ro zott,
a fény vissza ve rõ mel lény (ru há zat) vi se lé sé re vo nat ko zó
ren del ke zé se ket 2008. ja nu ár 1-jé tõl,

d) 7.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sét
2009. szep tem ber 1-jé tõl

kell al kal maz ni.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

15.  §

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 Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/20/EK irány -
el ve (2003. áp ri lis 8.) a 3,5 ton ná nál könnyebb jár mû vek -
ben a biz ton sá gi öv kö te le zõ hasz ná la tá ra vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 91/671/EK ta ná csi
irány elv mó do sí tá sá ról, a köz úti jár mû vek for ga lom ba
 helyezésének és for ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki feltéte -
leirõl  szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let tel együtt;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/54/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) a transz eu ró pai köz út há ló zat alag -
út ja i ra vo nat ko zó biz ton sá gi mi ni mum kö ve tel mé nyek rõl,
III. mel lék let 2.1. pont.

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

A Kormány
59/2007. (III. 31.) Korm.

rendelete

az egyes szabálysértésekrõl  szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
166.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket rendeli el:

1.  §

Az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 54.  §-ának he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„54.  § (1) Aki a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let (a továb biak -
ban: KRESZ) 51.  §-ában meg ha tá ro zott ren del ke zés meg -
sér té se ki vé te lé vel a köz úti köz le ke dés sza bá lya it meg sze -
gi, ha a 42–51.  § sze rin ti sza bály sér tés nem va ló sul meg,
har minc ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt a rend õrség, köz úti ha tár át ke lõ he lyen a ha tár õr ség,
to váb bá a KRESZ 40–41.  §-ának, valamint más meg ál lá si,
vá ra ko zá si vagy táb lá val jel zett be haj tá si ti la lom vagy kor -
lá to zás meg sze gé se ese tén a köz te rü let-fel ügye lõ hely -
színi bír sá got szab hat ki.”

2.  §

Az R. 63.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„63.  § Aki a köz úti for ga lom ban öm lesz tett árut szál lí tó

gép jár mû vel a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott jár mû
tö meg bi zony lat vagy írás be li nyi lat ko zat nél kül vesz részt,
száz ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba, egy ide -
jû leg az R. 61.  §-ának (1) be kez dé sé ben sze rep lõ az „áru
szál lí tá si sza bá lya it” szö veg rész he lyé be az „áru vas úti,
bel ví zi, légi szál lí tá si sza bá lya it” szö veg lép.

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

a) az R. 60.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ból a „meg -
szün tet,” szö veg rész,

b) az R. 47/A.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, valamint
98/A.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,

c) az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ
55/2001. (IV. 10.) Korm. ren de let,
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d) az ide ig le nes ha tár át ke lõ he lyek meg nyi tá sá nak sza -
bá lya i ról, a ha tár át ke lõ hely te rü le té re nem ha tár át lé pés
cél já ból tör té nõ be lé pés, tar tóz ko dás, tá vo zás rend jé rõl,
valamint a ha tár te rü let hez tar to zó te le pü lé sek rõl  szóló
184/1997. (X. 28.) Korm. ren de let, az egyes ve szé lyes áru -
kat szál lí tó köz úti jár mû vek út vo na lá nak ki je lö lé sé rõl
 szóló 122/1989. (XII. 5.) 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 ren del ke zõ 211/2001. (XI. 14.) Korm.
ren de let 13.  §-a,

e) 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 ren del ke zõ 269/2005. (XII. 15.) Korm. ren de let
9.  §-ának (1) be kez dé se.

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

A Kormány
60/2007. (III. 31.) Korm.

rendelete

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenõrzésére
vonatkozó egységes eljárásról  szóló

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

1.  §

A ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá nak el len õr zé sé re
 vonatkozó egy sé ges el já rás ról  szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. 
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (2) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki a Ma gyar Hon véd -
ség és a rend vé del mi szer vek ál tal vég zett szál lí tá sok ra.”

2.  §

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

„(1) A ren de let ben meg ha tá ro zott el len õr zést a kü lön
jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott ha tó sá gok végzik.”

3.  §

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

1 A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 20.  § (11) be kez dés.

„(4) A ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi
XXXII. tör vény 4.  §-ában meg ha tá ro zott kül sõ ha tá ron az
el len õr zés nek min den jár mû re ki kell ter jed nie.”

4.  §

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

„(4) Az el já ró ha tó ság – az éves je len tés össze ál lí tá sá -
hoz – tá jé koz tat ja az NKH Köz pon ti Hi va ta lát a sza bály ta -
lan ság  miatt tett bün te tõ fel je len tés rõl, illetve a kü lön jog -
sza bály2 al kal ma zá sá val kivetett bírságról.”

5.  §

Ez a ren de let 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba.

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

2 A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 20.  § (1) be kez dés.

A Kormány
61/2007. (III. 31.) Korm.

rendelete

a katonai szabványosítás sajátos szabályairól

A nem ze ti szab vá nyo sí tás ról  szóló 1995. évi XXVIII.
tör vény 39.  § a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
ka to nai szab vá nyo sí tás sa já tos sza bá lya i ról a Kor mány a
következõket rendeli el:

1.  §

A ka to nai nem ze ti szab vá nyo kat a Ma gyar Köz tár sa ság
nem ze ti szab vány ügyi szer ve ze te, a Ma gyar Szab vány -
ügyi Tes tü let (a továb biak ban: MSZT) „MSZK” ki bo csá -
tói jellel látja el.

2.  §

A ka to nai nem ze ti szab vá nyok ki bo csá tá sát, mó do sí tá -
sát és vissza vo ná sát az MSZT hi va ta los lap ján kí vül köz zé
kell ten ni a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban:
HM) hi va ta los lap já ban is.
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3.  §

(1) A hon vé del mi mi nisz ter mel lett a ka to nai szab vá -
nyo sí tás sal kap cso la tos ko or di ná ci ós és ja vas lat te võ szer -
ve zet ként Ka to nai Szab vány ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság
(a továb biak ban: KSZKB) mû kö dik.
 (2) A KSZKB a hon vé del mi mi nisz ter ál tal, az igaz ság -
ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter ál tal, valamint a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter ál tal, to váb bá az MSZT te vé keny sé -
gé ben részt vevõ más ér de kelt mi nisz té riu mok szak ál lam -
tit ká rai és az or szá gos ha tás kö rû szer vek ve ze tõi ál tal ki je -
lölt kép vi se lõk bõl áll. A KSZKB te vé keny sé gé ben tör té nõ 
rész vé tel re meg kell hív ni az MSZT ál tal ki je lölt kép vi se -
lõt is.
 (3) Az ipar i gyár tó és szol gál ta tó cé gek ka to nai szab vá -
nyo sí tá si igé nye it a KSZKB szer ve ze té ben a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter kép vi se li.
 (4) A KSZKB el nö ke a hon vé del mi mi nisz ter kép vi se -
lõ je, al el nö ke a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter kép vi -
se lõ je, a tit kár sá gi fel ada to kat a HM ka to nai szab vá nyo sí -
tá sért fe le lõs szer ve ze te lát ja el.
 (5) A KSZKB ügy rend jét maga ha tá roz za meg. A mû -
kö dé sé vel kap cso la tos ki adá so kat a HM költ ség ve té sé ben
kell ter vez ni.

4.  §

A ka to nai szab vá nyok mi nõ sí tett ada to kat nem tar tal -
maz hat nak.

5.  §

(1) A hon vé del mi mi nisz ter a ka to nai nem ze ti szab vá -
nyo sí tás ban:

a) meg ter ve zi és meg ad ja a HM ka to nai nem ze ti szab -
vá nyo sí tá si igé nyét az MSZT-nek,

b) biz to sít ja a KSZKB mû kö dé sé nek szer ve zé si és tár -
gyi fel té te le it,

c) gon dos ko dik ar ról, hogy a ka to nai nem ze ti szab vány 
ki bo csá tá sa, mó do sí tá sa és vissza vo ná sa a HM hi va ta los
lap já ban is közzétételre kerüljön.
 (2) A hon vé del mi mi nisz ter e ren de let vég re haj tá sa so -
rán ho zott dön té se i hez szük ség ese tén ki ké ri a KSZKB
javaslatait.

6.  §

A HM
a) a ka to nai nem ze ti szab vá nyo sí tá si igé nyek költsé -

geit a költ ség ve té si fe je ze té ben el kü lö ní tet ten tervezi,
b) az ál ta la meg ren delt ka to nai nem ze ti szab vá nyok

költ sé ge it a MSZT-vel kö tött szer zõ dés sze rint viseli.

7.  §

A HM-hez nem tar to zó gaz dál ko dó szer ve zet vagy
egyéb szer ve zet ál tal meg ren delt ka to nai nem ze ti szab -
vány költ sé gei a meg ren de lõt ter he lik.

8.  §

Az ér de kelt mi nisz te rek és or szá gos ha tás kö rû szer vek
ve ze tõi a ka to nai nem ze ti szab vá nyo sí tás sal kap cso la tos
rész le tes fel ada ta i kat kü lön bel sõ ren del ke zés ben sza bá -
lyoz zák.

9.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ezzel egy ide jû leg a ka to nai szab vá nyo sí tás sa já tos sza -
bá lya i ról  szóló 63/1996. (V. 3.) Korm. ren de let, valamint a 
hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi
CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 
71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 62.  §-ának b) pont ja ha tá -
lyát vesz ti.

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

A Kormány
62/2007. (III. 31.) Korm.

rendelete

az állami közlekedésbiztonsági szerv kijelölésérõl

A Kor mány a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII.
tör vény 73/A.  §-ának b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet alkotja:

1.  §

A Kor mány az ál lam i köz le ke dés biz ton sá gi szerv ként a
hon vé del mi mi nisz tert jelöli ki.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba, és 2007. jú li us 1-jén a ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
63/2007. (III. 31.) Korm.

rendelete

egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról és az álláskeresési támogatásban

részesülõk vizitdíj-kompenzációjáról

A Kor mány a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé -
nek a), e) és o) pont já ban és az ön ál ló or vo si te vé keny ség -
rõl  szóló 2000. évi II. tör vény 3.  §-a (7) be kez dé sé nek
a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, valamint 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.  § (1) be -
kez dés g) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a 
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
3/A.  §-a a kö vet ke zõ (1)–(9) be kez dés sel egé szül ki, egy -
ide jû leg az ere de ti (1) és (2) be kez dés szá mo zá sa (10) és
(11) bekezdésre változik:

„(1) A biz to sí tot tat – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – az adott szak ma te kin te té ben – a prog resszi vi -
tás figye lembe véte lével – a biz to sí tott be je len tett la kó he -
lye vagy tar tóz ko dá si he lye sze rint el lá tás ra kö te le zett já -
ró be teg-szak el lá tás ra, il le tõ leg fek võ be teg-gyógy in té zet -
be, illetve ha a be uta ló or vos a biz to sí tott vá lasz tott há zi or -
vo sa, ak kor annak te lep he lye (en nek hi á nyá ban szék he lye) 
sze rint el lá tás ra kö te le zett já ró be teg-szak el lá tás ra, il le tõ -
leg fek võ be teg-gyógy in té zet be kell be utal ni.

(2) A be uta ló or vos a biz to sí tott ké ré sé re az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zot tól el té rõ, az adott szak el lá tás te kin -
te té ben a biz to sí tott el lá tá sá ra te rü le ti leg nem kö te le zett
egész ség ügyi szol gál ta tó hoz utal ja be a biz to sí tot tat, ha a
szol gál ta tó a be uta ló or vos vagy a biz to sí tott felé írás ban
nyi lat ko zott ar ról, hogy fo gad ja a biz to sí tot tat.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a szak -
ellátást nyúj tó szol gál ta tó a be uta ló or vos meg ke re sé sé re
48 órán be lül írás ban (pos tai vagy elekt ro ni kus úton) nyi -
lat ko zik ar ról, hogy fo gad ja-e a biz to sí tot tat.

(4) Az egész ség ügyi szol gál ta tó a (3) be kez dés sze rin ti
elõ ze tes meg ke re sés so rán az el lá tást csak az Ebtv.
18.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben ta gad -
hat ja meg.

(5) A be uta ló or vos vagy a biz to sí tott felé a (2) be kez dés 
sze rint tett nyi lat ko zat té nyét, illetve a (3) be kez dés sze rin -
ti meg ke re sés té nyét és a meg ke re sés re ka pott vá laszt a
biz to sí tott egész ség ügyi do ku men tá ci ó já ban kell rög zí te -
ni, valamint a (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat egy pél dá -
nyát a biz to sí tott ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni.

(6) A be uta lás sze rin ti egész ség ügyi szol gál ta tó a biz to -
sí tot tat ab ban az eset ben utal hat ja to vább ma ga sabb prog -
resszi vi tá si szin tû el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta -
tó hoz, ha a biz to sí tott el lá tá sá hoz szük sé ges fel té te lek kel
nem ren del ke zik.

(7) Ha a já ró be teg-szak el lá tás or vo sa a nála meg je lent
be teg to váb bi szak or vo si vizs gá la tát tart ja szük sé ges nek,
or vo si kon zí li u mot kér het, il le tõ leg a be te get – a 2.  §
(8) be kez dé sé ben meg ál la pí tott eset ki vé te lé vel – to vább -
utal ja a szak ma i lag ille té kes má sik szak ren de lés re.
Amennyi ben a já ró be teg-szak el lá tás or vo sa a be teg fek võ -
be teg-gyógy in té ze ti el he lye zé sét tart ja szük sé ges nek, a
be te get fek võ be teg-gyógy in té zet be utal ja.

(8) Ha a be uta ló sze rin ti fek võ be teg-gyógy in té zet or vo -
sa a gyógy in té zet szol gál ta tá sa it meg ha la dó vizs gá lat
szük sé ges sé gét ál la pít ja meg, a be te get át utal ja a vizs gá la -
tok, il le tõ leg a gyógy ke ze lés el vég zé sé hez meg fe le lõ sze -
mé lyi és tár gyi fel té te lek kel ren del ke zõ szak el lá tást vég zõ
in té zet be.

(9) A (6)–(8) be kez dés ben fog lalt ese tek ben nem kell al -
kal maz ni az (1)–(5) be kez dés ben fog lal ta kat az zal, hogy a
be teg szak el lá tás ra uta lá sá ról, il le tõ leg át uta lá sá ról a be -
uta ló or vos tá jé koz tat ja a be teg há zi or vo sát.”

(2) Az R. 3/A.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(12) Az egész ség ügyi szol gál ta tó bel sõ sza bály za tá ban 
ne ve zi meg azon sze mélyt, aki a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott nyi lat ko za tot megteheti.”

2.  §

A té rí té si díj el le né ben igény be ve he tõ egyes egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok té rí té si díj ár ól  szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Tr.) 2.  §-a a kö -
vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg az
ere de ti (4)–(6) be kez dé sek szá mo zá sa (6)–(8) be kez dés re
vál tozik:

„(4) A biz to sí tott ál tal az Ebtv. 23.  §-ának e) pont ja
alap ján fi ze ten dõ rész le ges té rí té si díj mér té ke annak az
összeg nek a 30 szá za lé ka, ami az adott el lá tá sért a kü lön
jog sza bály ban fog lal tak sze rint az egész ség biz to sí tó felé
el szá mol ha tó az zal, hogy a biz to sí tott ál tal fi ze ten dõ
összeg nem ha lad hat ja meg a 100 000 fo rin tot.

(5) Az egyes, az egész ség ügyet érin tõ tör vényeknek az
egész ség ügyi re form mal kap cso la tos mó do sí tá sá ról  szóló
2006. évi CXV. tör vény 43.  §-ának (9) be kez dé se alap ján
2007. jú ni us 30-áig nem kell rész le ges té rí té si dí jat fi zet ni
az Ebtv. 19.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti or vos vá lasz tá -
sért az egész ség ügyi szol gál ta tás igény be vé te le so rán (ide -
ért ve a szü lé sze ti el lá tást is), ha az el lá tást olyan or vos
nyújt ja, aki a biz to sí tott szá má ra az adott el lá tás hoz kap -
cso ló dó ko ráb bi el lá tást – akár a biz to sí tott vá lasz tá sa,
akár az egész ség ügyi szol gál ta tó mun ka rend je alap ján –
nyúj tot ta.”
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3.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Fr.) 27.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ h)–j) pont tal
egé szül ki:

[A tel je sít mény vo lu men sze rin ti fi nan szí ro zás alap ja a
2005. év ben – a já ró be teg-szak el lá tás ese té ben pont szám -
ban – de gresszió nél kül el szá molt tel je sít mény 95%-a, a
CT, MRI ese té ben a 2004. áp ri lis 1-jét kö ve tõ egy év tel je -
sít mé nyé nek a 76%-a, amit kor ri gál ni kell:]

„h) az ak tív fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó szol gál ta tó
ese té ben plusz 4 szá za lék kal, amennyi ben a 2007. már ci us
31-ei ál la pot hoz ké pest a szol gál ta tó nál be kö vet ke zõ ak tív 
fek võ be teg-szak el lá tá si ka pa ci tás csök ke nés mér té ke nem
éri el a 20 szá za lé kot,

i) az ak tív fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó szol gál ta tó
ese té ben plusz 6 szá za lék kal, amennyi ben a 2007. már ci us
31-ei ál la pot hoz ké pest a szol gál ta tó nál be kö vet ke zõ ak tív 
fek võ be teg-szak el lá tá si ka pa ci tás csök ke nés mér té ke el éri
vagy meg ha lad ja a 20 szá za lé kot,

j) ak tív fek võ be teg-szak el lá tást nem nyúj tó szol gál ta tó
ese té ben 2007. már ci us 31-ei ál la pot hoz ké pest plusz
4 szá za lék kal.”

4.  §

Az Fr. 24. szá mú mel lék le té nek 5. pont ja a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A tar ta lék fel hasz ná lá sá ról az OEP ha von ta a fi nan szí -
ro zá si terv vel egy ide jû leg tá jé koz tat ja az egész ség ügyi
mi nisz tert és a pénz ügy mi nisz tert.”

5.  §

A há zi or vo si mû köd te té si jog meg szer zé sé rõl és vissza -
vo ná sá ról, valamint a há zi or vo si te vé keny ség hez szük sé -
ges ingó, in gat lan va gyon és mû köd te té si jog meg szer zé -
sé nek hi tel fel té te le i rõl  szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Kr.) az aláb bi 6/A.  §-sal egé szül ki:

„6/A.  § Az ÁNTSZ OTH or szá gos nyil ván tar tást ve zet a 
mû köd te té si jog ra vo nat ko zó en ge dé lyek rõl.”

6.  §

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

(2) Az R. 3/A.  §-ának az e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí -
tott (1)–(5) be kez dé sét 2007. jú li us 1-jé ig nem kell al kal -
maz ni ab ban az eset ben, ha a be uta ló or vos a biz to sí tot tat
az adott el lá tás te kin te té ben 2007. már ci us 31-én el lá tá sá ra 
kö te le zett egész ség ügyi szol gál ta tó hoz utal ja be és a biz to -
sí tott el lá tá sá ra 2007. áp ri lis 1-jé tõl te rü le ti leg kö te le zett

egész ség ügyi szol gál ta tó a biz to sí tott el lá tá sát nem tud ja
biz to sí ta ni.

(3) Az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló 2000. évi
II. tör vény sze rin ti mû köd te té si jog en ge dé lye zé sé vel kap -
cso la tos el já rá sok ban az e ren de let ha tály ba lé pé sét köve -
tõen in dult ügyek ben az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz -
ti or vo si Szol gá lat te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis in té ze te
jár el.

(4) Az 5.  § ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 15 na pon be lül a
 Magyar Or vo si Ka ma ra a mû köd te té si en ge dé lyek re vo -
nat ko zó or szá gos nyil ván tar tás ak tu á lis ada ta it elekt ro ni -
kus úton, valamint ki nyom ta tott for má ban, to váb bá a nyil -
ván tar tás alap ját ké pe zõ do ku men tu mo kat át ad ja az
 Állami Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Or szá -
gos Tisz ti or vo si Hi va ta la ré szé re.

(5) A 7.  § ren del ke zé se it 2007. feb ru ár 15-étõl kell al -
kal maz ni az zal, hogy az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg -
elõ zõ idõ szak ra járó vi zit díj-kom pen zá ci ót a 7.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott jut ta tás nak e ren de let ha tály ba -
lé pé sét kö ve tõ elsõ al ka lom mal tör té nõ fo lyó sí tá sa kor
– amennyi ben a jut ta tás fo lyó sí tá sa meg szûnt vagy szü ne -
tel, e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül – kell
ki fi zet ni.

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

a) a Kr.
aa) 3.  §-ának (3) be kez dé se,
ab) 13.  §-ának (2) be kez dé se,
ac) 15.  §-a;
b) az R. 3.  §-ának (8) be kez dé se;
c) a Tr. 1. szá mú mel lék le té nek 4. pont ja;
d) a be te gek be uta lá sá nak szak mai rend jé rõl  szóló

27/1992. (IX. 26.) NM ren de let 2–6.  §-a.

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
2.  §-ának (1) be kez dé se az „Az a) pont sze rin ti szak el lá tá -
sok kö ré be – az ott fel so rol ta kon kí vül – nem tar toz nak a
szak mai fõ cso port hoz so rolt, de rá épí tett szak ké pe sí tés sel
el lát ha tó szak el lá tá sok.” szö veg gel egé szül ki.

(8) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Kr.
aa) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a Ma gyar Or vo si

Ka ma ra (a továb biak ban: MOK) me gyei szer ve ze té nek
(a továb biak ban: Ka ma ra)” szö veg rész he lyé be az „az Ál -
la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat (a továb -
biak ban: ÁNTSZ) te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis in té ze te
(a továb biak ban: re gi o ná lis in té zet)” szö veg rész,

ab) 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 7.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben és 8.  §-ának (4) és (6) be kez dé sé ben a „Ka ma ra”
szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis in té zet” szö veg rész,

ac) 5.  §-ának c) pont já ban a „Ka ma rát” szö veg rész he -
lyé be a „re gi o ná lis in té ze tet” szö veg rész,

ad) 6.  §-ában az „Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tiszti -
orvosi Szol gá lat (a továb biak ban: ÁNTSZ)” szö veg rész
he lyé be az „ÁNTSZ” szö veg rész,

b) a Tr. 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „Ebtv.
23.  §-ának a), c), e), h) és k) pont já ban” szö veg rész he lyé -
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be az „Ebtv. 23.  §-ának a), c), h) és k) pont já ban” szö veg -
rész
lép.

7.  §

(1) Vi zit díj-kom pen zá ci ó ban kell ré sze sí te ni azt a sze -
mélyt, aki

a) ál lás ke re sé si já ra dék ban,
b) ál lás ke re sé si se gély ben,
c) mun ka nél kü li já ra dék ban,
d) ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás ban,
e) nyug díj elõt ti mun ka nél kü li se gély ben, vagy
f) vál lal ko zói já ra dék ban

ré sze sül.

(2) A vi zit díj-kom pen zá ció mér té ke ha von ta két száz fo -
rint. Ezt az össze get ab ban az eset ben is fo lyó sí ta ni kell, ha 
a jo go sult az (1) be kez dés a)–f) pont ja sze rin ti jut ta tá sok -
ban tö re dék hó nap ra ré sze sül.

(3) A vi zit díj-kom pen zá ci ót a jo go sult ré szé re az (1) be -
kez dés a)–f) pont ja sze rin ti jut ta tá sok ki fi ze té sé vel egy -
ide jû leg kell ki fi zet ni.

(4) A vi zit díj-kom pen zá ció for rá sa az (1) be kez dés
a)–e) pont ja sze rin ti jut ta tá sok ese té ben a Mun ka erõ pi a ci
Alap nak 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 (a továb biak -
ban: Flt.) 39.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti szo li -
da ri tá si alap ré sze, míg az (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti
jut ta tás ese té ben az Flt. 39.  §-a (3) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rin ti vál lal ko zói alap ré sze.

(5) A vi zit díj-kom pen zá ció vissza fi ze té sé re és meg té rí -
té sé re az Flt. 37–38.  §-ában fog lal ta kat kell meg fele lõen
al kal maz ni.

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

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1021/2007. (III. 31.) Korm.

határozata

a Prümi Szerzõdéshez való magyar csatlakozás
elõkészítésérõl

A Kor mány, egyet ért ve az zal, hogy Ma gyar or szág csat -
la koz zon a Bel ga Ki rály ság, a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa -
ság, a Spa nyol Ki rály ság, a Fran cia Köz tár sa ság, a Lu xem -

bur gi Nagy her ceg ség, a Hol land Ki rály ság és az Oszt rák
Köz tár sa ság kö zött a ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dés fo -
ko zá sá ról, kü lö nö sen a ter ro riz mus, a ha tá ron át nyú ló bû -
nö zés és az il le gá lis mig rá ció le küz dé se ér de ké ben kö tött
Szer zõ dés hez (a továb biak ban: Prü mi Szer zõ dés), a kö vet -
ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. A Kor mány fel ha tal maz za az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz tert, hogy a Prü mi Szer zõ dés hez való csat la ko -
zást elõ ké szí tõ szán dék nyi lat ko za tot te gye meg, és azt jut -
tas sa el a né met szö vet sé gi belügyminiszter részére.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

2. A Kor mány fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert, hogy
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel együtt mû köd ve
az 1. pont sze rin ti szán dék nyi lat ko zat meg té te lé vel egy -
ide jû leg dip lo má ci ai úton a Prü mi Szer zõ dés sze rin ti
együtt mû kö dés ben részt ve võ ál la mo kat tá jé koz tas sa a
Szer zõ dés ren del ke zé se i nek (kü lö nös te kin tet tel a 14. és
16. Cik kek re) vég re haj tá sa so rán al kal ma zan dó ma gyar
jog sza bá lyok ról, valamint a sze mé lyes ada tok to váb bí tá -
sá val kap cso la tos nem ze ti al kot má nyos sza bá lyok ról.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: az 1. pont sze rin ti szán dék nyi lat ko zat meg-
 té te lé vel egyidejûleg

3. A Kor mány fel ha tal maz za az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz tert, hogy a továb biak ban ve gyen részt a Prü mi 
Szer zõ dés 43. Cikk 1. be kez dé se alap ján mû kö dõ Mi nisz -
te ri Bi zott ság ban, valamint az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té rium ál tal ki je lölt sze mé lye ket, hogy ve gye nek
részt a Prü mi Szer zõ dés 43. Cikk 2. be kez dé se alap ján mû -
kö dõ Kö zös Mun ka cso port ban. Az ezek ben a tes tü le tek -
ben kép vi se len dõ ma gyar kor mány za ti ál lás pont meg ha tá -
ro zá sa az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium (IRM)
ha tás kö re. Az ál lás pont ki ala kí tá sa so rán, amennyi ben
adott ügy ben más ága zat érin tett sé ge is fel me rül, az
IRM-nek egyez te tést kell foly tat nia az érin tett mi nisz té ri u -
mok kal. A Prü mi Szer zõ dés és az uni ós jogi ke ret vi szo -
nyát érin tõ kér dé sek ben az ál lás pont ról tá jé koz tat ni kell az 
Euró pai Ko or di ná ci ós Tár ca kö zi Bi zott sá got.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal, majd fo lya ma to san

4. Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter ké szít se el, és 
a kül ügy mi nisz ter rel együt tes elõ ter jesz tésként nyújt sa be
a Kor mány nak a Prü mi Szer zõ dés kö te le zõ ha tá lyá nak el -
is me ré sé rõl  szóló tör vény ter ve ze tét.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. má jus 31.
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5. A Prü mi Szer zõ dés hez való csat la ko zás elõ ké szí té se
so rán a sport hu li ga niz mus el le ni ha té ko nyabb fel lé pés ér -
de ké ben meg kell vizs gál ni egy, a Rend õr ség ál tal ke ze -
len dõ egy sé ges or szá gos nyil ván tar tás lét re ho zá sá nak a le -
he tõ sé gét, amely a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény
73.  §-a alap ján a sport ese mény lá to ga tá sá tól való el til tás -
sal és a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
22/A.  §-a alap ján a sport ren dez vény rõl, illetve sport lé te -
sít mény bõl való ki til tás sal súj tott sze mé lyek vo nat ko zó
ada ta it tar tal maz ná.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: 2007. má jus 31.

6. A Kor mány fel ha tal maz za az érin tet te ket a Prü mi
Szer zõ dés vég re haj tá sá hoz szük sé ges fej lesz té sek köz be -
szer zé si el já rá sá nak meg in dí tá sá ra. A fi nan szí ro zás mód -
já ról az év má so dik fe lé ben tör té nik in téz ke dés.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

Ha tár idõ: azon nal

7. Ez a kor mány ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha -
tály ba.

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

A Kormány
1022/2007. (III. 31.) Korm.

határozata

a tizenharmadik havi illetmény kifizetésérõl

Az Egy sé ges Köz szol gá la ti Sztrájk bi zott ság és a Kor -
mány „A ke re se tek 2007. évi nö ve lé sét szol gá ló köz pon ti
in téz ke dé sek rõl a köz szfé rá ban” címû, 2007. feb ru ár
19-én kö tött meg ál la po dá sá ban fog lal tak vég re haj tá sa ér -
de ké ben a Kor mány el ren de li, hogy ké szül jön kü lön elõ -
ter jesz tés a Kor mány ré szé re a ti zen har ma dik havi il let -
mény ki fi ze té sé nek 2009. évi vál to zá sá val kap cso la to san.
Az elõ ter jesz tés cél ja annak biz to sí tá sa, hogy 2009-tõl
kez dõ dõ en a köz szol gá la ti, köz al kal ma zot ti jog vi szony -
ban, a köz igaz ga tá si szer vek nél fog lal koz ta tott mun ka vál -
lalók mun ka vi szo nyá ban, a bí rói, illetve az ügyész sé gi
szol gá la ti vi szony ban, az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol -
gá la ti jog vi szo nyá ban, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo -
má nyú tag ja i nak, illetve a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és 
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak szol gá la ti vi szo nyá ban

a ti zen har ma dik havi il let mény ki fi ze té sé re egy összeg -
ben, a tárgy év de cem be ré ben ke rül jön sor.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter,
 az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû kö-
 dés ben

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
24/2007. (III. 31.) ME

határozata

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Bizottsága tagjának megbízásáról

Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok ról
 szóló 1997. évi CXXXVI. tör vény 2.  § (3)–(4) be kez dé se
alap ján – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek az egész -
ség ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben tett javaslatára –

Fa lus And rást, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia le ve -
lezõ tagját

az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok
 Bizottsága tag sá gi te en dõ i nek el lá tá sá val – há rom éves
idõtartamra –

meg bí zom.

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

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
12/2007. (III. 31.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság
közötti, a szociális biztonságról  szóló Egyezmény

végrehajtására szolgáló, 2007. február 16-án aláírt
Igazgatási Megállapodás kihirdetésérõl szóló
21/2007. (II. 21.) Korm. rendelet 2–3. §-ának

hatálybalépésérõl

A 21/2007. (II. 21.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2007. feb ru ár 21-i, 20. szá má ban ki hir de tett, a
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 Magyar Köz tár sa ság és a Ko re ai Köz tár sa ság kö zöt ti,
a szo ciá lis biz ton ság ról  szóló Egyez mény vég re haj tá sá ra
szol gá ló, 2007. feb ru ár 16-án alá írt Igaz ga tá si Meg álla po -
dás 9. cik ke sze rint az igaz ga tá si Meg álla po dás a Ma gyar
Köz tár sa ság és a Ko re ai Köz tár sa ság kö zött a szo ciá lis
biz ton ság ról Bu da pes ten, 2006. má jus 12-én alá írt Egyez -
mény ha tály ba lé pé sé nek nap ján lép ha tály ba és ugyan azon 
idõ tar ta mig ha tá lyos.

Te kin tet tel arra, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság és a Ko re ai 
Köz tár sa ság kö zött a szo ciá lis biz ton ság ról, Bu da pes ten,
2006. má jus 12-én alá írt Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek

nap ja 2007. már ci us el se je, össz hang ban a 21/2007.
(II. 21.) Korm. ren de let 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság és a Ko re ai Köz tár sa ság
kö zöt ti, a szo ciá lis biz ton ság ról  szóló Egyez mény vég re -
haj tá sá ra szol gá ló, 2007. feb ru ár 16-án alá írt Igaz ga tá si
Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 21/2007. (II. 21.)
Korm. ren de let 2–3. §-a 2007. már ci us 1-jén, azaz ket tõ -
ezer-hét már ci us el se jén ha tály ba lé pett.

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




