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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
67/2007. (IV. 11.) Korm.

rendelete

a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl  szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 124.  §-a (2) be kez dé sé nek u) pont já ban 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi a kat ren de li el:

1.  §

(1) A költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ber.)
1.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–b) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

[A ren de let ha tá lya ki ter jed]
„a) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek re, to váb bá más, 

fe je ze ti jo go sít vá nyok kal fel ha tal ma zott szer vek re – ide -
ért ve a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi át mint köz tes tü le tet 
is –, va la mint a fel ügye le tük alá tar to zó költ ség ve té si szer -
vek re;

b) a he lyi ön kor mány za ti, il let ve te le pü lé si, te rü le ti és
or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer vek -
re (a továb biak ban: ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv);”

(2) A Ber. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[A ren de let ha tá lya ki ter jed]
„h) a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár -

su lá sa mun ka szer ve ze té re és a több cé lú kis tér sé gi tár su lás
fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek re.”

2.  §

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

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„p) el len õr zé si nyom vo nal: az ál lam ház tar tás mûkö -

dési rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ámr.) 145/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott le írás;”

(2) A Ber. 2.  §-a a kö vet ke zõ q) pont tal egé szül ki:
[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„q) bel sõ kont roll: a pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si

te vé keny ség, va la mint a bel sõ el len õr zé si te vé keny ség
együt te sen.”

3.  §

(1) A Ber. 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv nek – e szerv
 vezetõjének köz vet len irá nyí tá sa alatt álló – bel sõ el len õr -
zé si egy ség gel kell ren del kez nie, amely el lát ja a szerv bel -
sõ el len õr zé sét, és el len õr zést vé gez a fel ügye le te alá tar -
tozó bár mely költ ség ve té si szerv nél, il let ve a fe je ze ti
 kezelésû elõ irány za tok, el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok
(a továb biak ban: ala pok) vo nat ko zá sá ban, to váb bá a fe je -
zet több sé gi tu laj do ná ban lévõ szer ve ze tek nél, va la mint
a költ ség ve tés bõl cél jel leg gel jut ta tott és a nem zet kö zi
 támogatások fel hasz ná lá sá val kap cso la to san a ked vez mé -
nye zet tek nél és a tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sá ban részt vevõ 
szer ve ze tek nél.”

(2) A Ber. 4.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A (3) be kez dés ben fog lalt fel ada tok a szerv ve ze tõ -
jé nek köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó, ki zá ró lag ezen fel -
ada to kat el lá tó költ ség ve té si szerv ál tal is el lát ha tó ak.”

4.  §

A Ber. a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal egé szül ki:
„4/A.  § (1) Ha a költ ség ve té si szerv nem fog lal koz tat

bel sõ el len õrt, a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je kö te les gon -
dos kod ni a költ ség ve té si szerv bel sõ el len õr zé si te vé keny -
sé gé nek kül sõ szolgáltató be vo ná sá val tör té nõ meg szer ve -
zé sé rõl.

(2) A bel sõ el len õr zé si te vé keny ség (1) be kez dés sze -
rinti meg szer ve zé sé re vo nat ko zó meg ál la po dás ban ren del -
kez ni kell a 12.  §-ban fog lalt te vé keny sé gek el lá tá sá nak
mód já ról.

(3) A bel sõ el len õr zé si ve ze tõ jo go sult – ide ig le nes
 kapacitáskiegészítés vagy spe ci á lis szak ér te lem szük sé ge
ese tén – kül sõ szolgáltató be vo ná sá ra ja vas la tot ten ni
a költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek.

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek sze rin ti meg ál la po dás alap -
ján bel sõ el len õr zést vég zõ sze mély nek meg kell fe lel nie
a 11.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek
 azzal, hogy a 11.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel men tés
ilyen eset ben nem ad ha tó.

(5) A (4) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni
ak kor, ha a kül sõ szol gál ta tó (3) be kez dés sze rin ti be vo ná -
sá nak in do ka a spe ci á lis szak ér te lem szük sé ge.”

5.  §

A Ber. 5.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A bel sõ el len õr zé si ve ze tõ kö te les a bel sõ el len õr -

zé si ké zi köny vet rend sze re sen, de leg alább éven te fe lül -
vizs gál ni, és a – jog sza bá lyok vagy mód szer ta ni út mu ta tók 
vál to zá sai, il let ve egyéb okok  miatt – szük sé ges módosí -
tásokat át ve zet ni.”
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6.  §

(1) A Ber. 8.  §-ának d)–e) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

[A bel sõ el len õr zés fel ada ta]
„d) a vizs gált fo lya ma tok kal kap cso lat ban meg ál la pí tá -

so kat és aján lá so kat ten ni, va la mint elem zé se ket, ér té ke lé -
se ket ké szí te ni a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je szá má ra a
költ ség ve té si szerv mû kö dé se ered mé nyes sé gé nek növe -
lése, va la mint a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos
ve ze tõi el len õr zé si, és a bel sõ el len õr zé si rend sze rek,
a bel sõ kont rol lok ja ví tá sa, to vább fej lesz té se ér de ké ben;

e) aján lá so kat és ja vas la to kat meg fo gal maz ni a koc ká -
za ti té nye zõk, hi á nyos sá gok meg szün te té se, kiküszöbö -
lése vagy csök ken té se, va la mint a sza bály ta lan sá gok meg -
elõ zé se, il let ve fel tá rá sa ér de ké ben;”

(2) A Ber. 8.  §-a a kö vet ke zõ g)–h) pon tok kal egé szül ki:
[A bel sõ el len õr zés fel ada ta]
„g) el vé gez ni a bel sõ el len õr zé si te vé keny ség mi nõ ség -

ér té ke lé sét;
h) a költ ség ve té si szer ven be lül a nem zet kö zi bel sõ

 ellenõrzési stan dar dok és a bel sõ el len õr zé si ké zi könyv -
ben rög zí tet tek sze rint ta nács adá si te vé keny sé get el lát ni.”

7.  §

A Ber. 11.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dé sek kel egé -
szül ki:

„(4) Költ ség ve té si szerv nél bel sõ el len õr zé si ve ze tõ nek
az ne vez he tõ ki, aki ren del ke zik leg alább 5 év gya kor lat tal 
el len õr zé si, költ ség ve té si, pénz ügyi vagy szám vi te li mun -
ka kör ben és meg fe lel az (1) be kez dés ben fog lal tak nak.

(5) Ha a bel sõ el len õr zé si ve ze tõ fel ada ta it kül sõ szol -
gál ta tó lát ja el, a fel ada tot el lá tó sze mély nek meg kell
 felelnie a (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek.”

8.  §

(1) A Ber. 12.  §-ának i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A bel sõ el len õr zé si ve ze tõ fel ada ta]
„i) gon dos kod ni ar ról, hogy a bel sõ el len õr zé si ké zi -

könyv ben rög zí tés re és a bel sõ el len õr zé si te vé keny ség so -
rán al kal ma zás ra ke rül je nek a bel sõ el len õr zé si te vé keny -
ség mi nõ sé gét biz to sí tó el já rá sok, to váb bá hogy ér vé nye -
sül je nek a pénz ügy mi nisz ter ál tal köz zé tett mód szer ta ni
út mu ta tók;”

(2) A Ber. 12.  §-ának l) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A bel sõ el len õr zé si ve ze tõ fel ada ta]
„l) az éves el len õr zé si je len tés el ké szí té se kor ön ér té ke -

lés ke re té ben ér té kel ni a bel sõ el len õr zés mi nõ sé gét, tár -
gyi, sze mé lyi fel té te le it, és ja vas la tot ten ni a költ ség ve té si

szerv ve ze tõ jé nek a fel té te lek nek az éves terv vel tör té nõ
össze han go lá sá ra;”

(3) A Ber. 12.  §-ának n) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A bel sõ el len õr zé si ve ze tõ fel ada ta]
„n) a pénz ügy mi nisz ter ál tal köz zé tett mód szer ta ni út -

mu ta tó figye lembe véte lével ki ala kí ta ni és mû köd tet ni egy
olyan nyil ván tar tá si rend szert, amellyel a bel sõ el len õr zé si 
je len tés ben tett meg ál la pí tá sok és ja vas la tok alap ján ké -
szült in téz ke dé si terv ben fog lalt fel ada tok vég re haj tá sát
nyo mon kö vet he ti;”

9.  §

A Ber. 22.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A költ ség ve té si szerv bel sõ el len õr zé si ve ze tõ je
a tárgy évet kö ve tõ évre vo nat ko zó éves el len õr zé si ter vét
meg kül di a fe je zet fel ügye le tét el lá tó költ ség ve té si szerv
bel sõ el len õr zé si egy sé gé nek ve ze tõ je (ön kor mány za ti
költ ség ve té si szerv ese tén a jegy zõ, több cé lú kis tér sé gi
tár su lás fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szerv ese tén
a mun ka szer ve zet ve ze tõ je) ré szé re min den év no vem -
ber 15-éig.”

10.  §

A Ber. 23.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge he lyé -
be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A bel sõ el len õr zé si ve ze tõ – a 24.  § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak figye lembe véte lével – min den egyes el len õr zés
le foly ta tá sá hoz meg bí zó le vél alá írá sá val ki je lö li a vizs gá -
lat ve ze tõt és az el len õr zé se ket le foly ta tó bel sõ el len õrö -
ket, akik el ké szí tik az el len õr zé si prog ra mot, figye lembe
véve”

11.  §

A Ber. a kö vet ke zõ 26/B.  §-sal és az azt meg elõ zõ
 alcímmel egé szül ki:

„Az ellenõrzés megszakítása, felfüggesztése

26/B.  § (1) Az el len õr zést a bel sõ el len õr zé si ve ze tõ
meg sza kít hat ja, ha

a) so ron kí vü li el len õr zést kell le foly tat ni, vagy
b) a vizs gá lat ve ze tõ vagy a bel sõ el len õr az el len õr zés

le foly ta tá sá ban aka dá lyoz tat va van.
(2) Az el len õr zést a bel sõ el len õr zé si ve ze tõ fel füg -

geszt he ti, ha az el len õr zött nél
a) az el len õr zést érin tõ sze mé lyi vál to zás vagy el há rít -

ha tat lan ok,
b) a szám vi te li rend ál la po ta,
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c) a do ku men tá ció és a nyil ván tar tá sok hi á nyos sá ga,
vagy

d) az el len õr zött szerv, il let ve szer ve ze ti egy ség jog -
sértõ ma ga tar tá sa
az el len õr zés foly ta tá sát aka dá lyoz za.

(3) A bel sõ el len õr zé si ve ze tõ az el len õr zés megszakí -
tása vagy fel füg gesz té se ese tén ar ról írás ban tá jé koz tat ja
az el len õr zött szerv, il let ve szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jét,
mely ben az el len õr zés fel füg gesz té se ese tén ha tár idõ meg -
ál la pí tá sá val egy út tal fel hív ja az el len õr zött szerv, il let ve
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jét az aka dály meg szün te té sé re.
Az el len õr zés meg sza kí tá sá ról vagy fel füg gesz té sé rõl a
bel sõ el len õr zé si ve ze tõ egy ide jû leg írás ban tá jé koz tat ja
az el len õr zé si ter vét jó vá ha gyó ve ze tõt.

(4) A meg sza kí tott, il let ve fel füg gesz tett el len õr zést az
el ren de lé se oká ul szol gá ló aka dály el há ru lá sá tól szá mí tott
30 nap tá ri na pon be lül foly tat ni kell, en nek idõ pont já ról
a bel sõ el len õr zé si ve ze tõ dönt.

(5) Az el len õr zés foly ta tá sá ról a bel sõ el len õr zé si ve ze -
tõ írás ban ér te sí ti az el len õr zött szerv, il let ve szer ve ze ti
egy ség ve ze tõ jét.”

12.  §

A Ber. a kö vet ke zõ 29/A.  §-sal egé szül ki:
„29/A.  § (1) Az el len õr zött szerv, il let ve szer ve ze ti egy -

ség ve ze tõ je – a pénz ügy mi nisz ter ál tal köz zé tett mód szer -
ta ni út mu ta tó figye lembe véte lével – éves bon tás ban nyil -
ván tar tást ve zet, amellyel a bel sõ és kül sõ el len õr zé si
 jelentésekben tett meg ál la pí tá sok, ja vas la tok hasz no su lá -
sát és vég re haj tá sát nyo mon kö ve ti.

(2) A nyil ván tar tás tar tal maz za az in téz ke dé si terv alap -
ján az el len õr zött szerv, il let ve szer ve ze ti egy ség ál tal vég -
re haj tott in téz ke dé sek rö vid le írá sát, és a vég re nem haj tott 
in téz ke dé sek okát.

(3) A bel sõ és kül sõ el len õr zé si je len tés meg ál la pí tá sai,
ja vas la tai alap ján vég re haj tott in téz ke dé sek rõl, a vég re
nem haj tott in téz ke dé sek rõl és azok in do ká ról az el len õr -
zött szerv, il let ve szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je be szá mo lót
ké szít.

(4) Az el len õr zött szerv, il let ve szer ve ze ti egy ség ve ze -
tõ je a be szá mo lót a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 31-ig meg -
kül di a költ ség ve té si szerv bel sõ el len õr zé si ve ze tõ je és
a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je (ön kor mány za ti
költ ség ve té si szerv ese tén a jegy zõ, több cé lú kis tér sé gi
tár su lás költ ség ve té si szer ve ese tén a mun ka szer ve zet
 vezetõje) ré szé re.

(5) A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je a fe je ze -
té re vo nat ko zó össze fog la ló be szá mo lót, va la mint a sa ját
szer ve ze té re vo nat ko zó be szá mo lót meg kül di a fe je zet fel -
ügye le tét el lá tó szerv bel sõ el len õr zé si ve ze tõ jé nek és a
pénz ügy mi nisz ter nek min den év áp ri lis 30-ig. A pénz ügy -
mi nisz ter az in téz ke dé si ter vek ben fog lal tak meg va ló sí tá -
sá ról éves je len té sé ben tá jé koz tat ja a Kor mányt.”

13.  §

(1) A Ber. 31.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je fe le lõs az éves el len -
õr zé si je len tés el ké szí té sé ért. Az éves el len õr zé si je len tést
a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je meg kül di a fe je zet fel ügye -
le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek (ön kor mány za ti költségve -
tési szerv ese tén a jegy zõ nek, több cé lú kis tér sé gi tár su lás
fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szerv ese tén a mun -
kaszervezet ve ze tõ jé nek) a tárgy évet kö ve tõ év már ci us
15-ig.”

(2) A Ber. 31.  §-a (3) be kez dé sé nek ab) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pénz ügy mi nisz ter ál tal köz zé tett mód szer ta ni út mu -
ta tó figye lembe véte lével el ké szí tett éves el len õr zé si je len -
tés, il let ve éves össze fog la ló el len õr zé si je len tés az aláb -
biakat tar tal maz za:]

„ab) az el len õr zé sek mi nõ sé gét, sze mé lyi és tár gyi fel -
té te le it, a te vé keny sé get elõ se gí tõ és aka dá lyo zó té nye zõ -
ket (ön ér té ke lés alap ján);”

(3) A Ber. 31.  §-a (3) be kez dé sé nek ba) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pénz ügy mi nisz ter ál tal köz zé tett mód szer ta ni út mu -
ta tó figye lembe véte lével el ké szí tett éves el len õr zé si je len -
tés, il let ve éves össze fog la ló el len õr zé si je len tés az aláb -
biakat tar tal maz za:]

„ba) az in téz ke dé si ter vek meg va ló sí tá sá ról  szóló
 beszámolást, az el len õr zé si meg ál la pí tá sok és aján lá sok
hasz no su lá sá nak ta pasz ta la ta it a 29/A.  § (3) be kez dé sé ben
fog lalt be szá mo ló alap ján,”

(4) A Ber. 31.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) A (3) be kez dés a) és ba) pont ja i ban fog lal tak el -
készítéséért a bel sõ el len õr zé si ve ze tõ, a (3) be kez dés
bb) pont já ban fog lal tak el ké szí té sé ért pe dig a költségve -
tési szerv ve ze tõ je fe le lõs.”

14.  §

A Ber. 33.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A pénz ügy mi nisz ter fe le lõs a bel sõ el len õr zé si rend szer 
sza bá lyo zá sá ért ... amely nek ke re té ben]

„e) fe le lõs a bel sõ el len õrök kép zé si rend sze ré nek fej -
lesz té sé ért;”

15.  §

A Ber. 34.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„34.  § (1) Az ÁBPE Bi zott ság kon zul ta tív tes tü let,

amely nek fel ada ta
a) a bel sõ el len õr zé si rend szert is ma gá ban fog la ló

 államháztartási bel sõ pénz ügyi el len õr zé si rend szer mû kö -
dé sé nek át te kin té se;
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b) a pénz ügy mi nisz ter tá mo ga tá sa
ba) a bel sõ el len õr zé si rend szer ko or di ná ci ó ja, har mo -

ni zá ci ó ja és a to vább fej lesz té sé re vo nat ko zó ja vas la tok
elõ ké szí té se so rán, va la mint

bb) az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó
 ellenõrzési fel ada tok ko or di ná ci ó ja te rén; to váb bá

c) a bel sõ el len õrök funk ci o ná lis füg get len sé gé nek
 értékelése és tá mo ga tá sa.

(2) A bel sõ el len õr zé si rend szer mû kö dé sé rõl ké szí tett
je len tést – mi u tán azt az ÁBPE Bi zott ság meg tár gyal ta –
a pénz ügy mi nisz ter a tárgy évet kö ve tõ év szep tem ber
30-ig be nyújt ja a Kor mány nak.”

16.  §

A Ber. 35.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A mi nisz té ri u mok nál a költ ség ve té si szerv ve ze tõ -
jé nek e ren de let ben meg ha tá ro zott jo ga it és kötelezett -
ségeit a mi nisz ter vagy a mi nisz ter dön té se alap ján ál lam -
tit kár gya ko rol ja.”

17.  §

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

„(1) A he lyi ön kor mány za ti, il let ve te le pü lé si, te rü le ti és 
or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer vek, 
va la mint a több cé lú kis tér sé gi tár su lás költ ség ve té si szer -
vei ese té ben az e ren de let 4.  §-ának (3)–(4) be kez dé sé ben,
7.  §-ában, 10.  §-ában, 22.  §-ának (2) be kez dé sé ben, a
29/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben, va la mint 31.  §-ának (2) és
(5) be kez dé sé ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni.”

18.  §

A Ber. 37.  §-ának (2)–(3) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A 31.  § (3) be kez dé sé ben meg je lölt mód szer ta ni
 útmutatót a pénz ügy mi nisz ter min den év de cem ber 31-ig
köz zé te szi.

(3) A köz pon ti költ ség ve tés ben fe je ze tet al ko tó, de a
Kor mány irá nyí tá si és fel ügye le ti jog kö ré be nem tar to zó
szer vek ve ze tõi min den év má jus 31-ig tá jé koz tat ják a
pénz ügy mi nisz tert a je len ren de let 31.  §-a (3) bekezdé -
sének ab), ae) és bb) pont ja i ban fog lal tak ról; e szer vek
 vonatkozásában a je len ren de let 22.  §-ának (2) be kez dé se,
29/A.  §-ának (5) be kez dé se, 31.  §-ának (5) be kez dé se és
33.  §-ának d) pont ja nem al kal ma zan dó.”

19.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a
ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha tály ba, ren del -

ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen meg kez dett el len õr zé -
sek so rán kell al kal maz ni.

(2) E ren de let 8.  §-ának (2) be kez dé se és 13.  §-a 2007.
jú ni us 1-jén, 7.  §-a 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) A Ber. 28.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 29.  §-ának
(1) be kez dé sé ben a „15 nap tá ri na pon be lül” szö veg rész
he lyé be a „15 mun ka na pon be lül” szö veg lép.

(4) A Ber. új 4/A.  §-ában fog lal ta kat az e ren de let
 hatálybalépését köve tõen meg kö tött meg ál la po dá sok ra
kell al kal maz ni.

(5) A Ber. új 29/A.  §-ban fog lal tak a vo nat ko zó pénz -
ügy mi nisz te ri út mu ta tó nak a Pénz ügyi Köz löny ben tör -
ténõ köz zé té te lét kö ve tõ 60. nap tól al kal ma zan dó ak.

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ber. 1.  § (2) be kez dé sé nek f) és i) pont ja, 4.  §-ának
(7) be kez dé se és 26.  §-ának (3) be kez dé se.

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

A Kormány
68/2007. (IV. 11.) Korm.

rendelete

a társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint

e szolgáltatások fedezetérõl  szóló 1997. évi
LXXX. tör vény végrehajtásáról  szóló

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a
 magánnyugdíjra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok
fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény 58.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az
Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg -
állapított fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra
jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló
1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 195/1997.
(XI. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 4/B.  §-a
 helyébe az aláb bi ren del ke zés lép:

„4/B.  § (1) A kö zép fo kú ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény
Tbj. 16.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja sze rin ti ta nu ló ja
a ta nu lói jog vi szony kez de té tõl a di ák iga zol vány ra való
jo go sult ság meg szû né sé ig jo go sult egész ség ügyi szol gál -
ta tás ra, ide ért ve a ta nu lói jog vi szony szü ne te lé sé nek idõ -
tar ta mát is.
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(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény Tbj. 16.  §-a (1) bekez -
désének i) pont ja sze rin ti hall ga tó ja a hall ga tói jog vi szony
fenn ál lá sa alatt jo go sult egész ség ügyi szol gál ta tás ra,
 ideértve a hall ga tói jog vi szony szü ne te lé sé nek idõ tar ta -
mát is.”

2.  §

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

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A szociális és munkaügyi miniszter
14/2007. (IV. 11.) SZMM

rendelete

a fontos és bizalmas munkakörökrõl,
valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény (a továb biak ban: Nbtv.) 78.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a pol gá ri nem -
zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter rel egyet -
értésben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ren de let ha tá lya a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Minisz -
tériumban, va la mint a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alá tar to zó szer vek nél fon tos
és bi zal mas mun ka kör re je lölt, il let ve ilyen mun ka kört
 betöltõ sze mé lyek re ter jed ki.

2.  §

(1) Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott szer vek nél a fon tos és
 bizalmas mun ka kö rö ket, to váb bá a biz ton sá gi el len õr zés
szint jét – az Nbtv. 68.  §-a (4) be kez dé sé nek e) pont ján,
 valamint 2. szá mú mel lék le té nek 1–17. pont ja in túlme -
nõen – e ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

 (2) A ren de let mel lék le te sze rin ti mun ka kör be az a sze -
mély ne vez he tõ ki, il let ve a fel so rolt mun ka kör ben az
a sze mély fog lal koz tat ha tó, aki a nem zet biz ton sá gi el len -
õr zés hez szük sé ges biz ton sá gi kér dõ ívet ki töl ti és a biz -
ton sá gi nyi lat ko za tot alá ír ja, és aki nek a nem zet biz ton sá gi
vizs gá la ta koc ká zat men tes ered ménnyel zá rult.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.
 (2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a biz -
ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 15/2003. (XII. 4.) FMM 
ren de let, to váb bá a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl,
 valamint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 3/2005.
(IV. 27.) ICSSZEM ren de let.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 14/2007. (IV. 11.) SZMM rendelethez

Fontos és bizalmas munkakörök és a biztonsági ellenõrzés szintje

Fon tos és bi zal mas mun ka kört be töl tõ sze mély nek mi nõ sül nek az Nbtv. 2. szá mú mel lék le te 18. pont ja alap ján:

I. A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um nál:

Mun ka kör vagy be osz tás
Nem zet biz ton sá gi
el len õr zés szint je

(kér dõ ív tí pus)

1. Ka bi net fõ nök C

2. Ti tok vé del mi fel ügye lõ C

3. Biz ton sá gi meg bí zott C

4. Tit kos ügy ke ze lés ve ze tõ je C

5. Gaz da sá gi ve ze tõ C

6. Bel sõ el len õr zést, fel ügye le ti el len õr zést vég zõ köz tiszt vi se lõ B

7. Tit kos ügy ke ze lést vég zõ köz tiszt vi se lõ, ügy ke ze lõ A

8. Ál la mi ve ze tõk (mi nisz ter, ál lam tit kár, szak ál lam tit kár) tit kár sá gá nak köz tiszt vi se lõi,
  ügy ke ze lõi A

II. Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség nél:

Mun ka kör vagy be osz tás
Nem zet biz ton sá gi
el len õr zés szint je

(kér dõ ív tí pus)

1. Gaz da sá gi ve ze tõ C

2. Bel sõ el len õr zést vég zõ köz tiszt vi se lõ B

3. Tit kos ügy ke ze lést vég zõ köz tiszt vi se lõ A

III. A Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal nál:

Mun ka kör vagy be osz tás
Nem zet biz ton sá gi
el len õr zés szint je

(kér dõ ív tí pus)

1. Gaz da sá gi ve ze tõ C

2. Bel sõ el len õr zést vég zõ köz tiszt vi se lõ B

IV. Re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok nál:

Mun ka kör vagy be osz tás
Nem zet biz ton sá gi
el len õr zés szint je

(kér dõ ív tí pus)

1. Fõ igaz ga tó C

2. Gaz da sá gi ve ze tõ C
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V. Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság nál:

Mun ka kör vagy be osz tás
Nem zet biz ton sá gi
el len õr zés szint je

(kér dõ ív tí pus)

1. Fõ osz tály ve ze tõk B

2. Pol gá ri vé del mi fel ada to kat el lá tó fog lal koz ta tot tak B

3. Tit kos ügy ke ze lést vég zõ mun ka tár sak A

4. Az ONYF igaz ga tá si szer ve i nél:

 – igaz ga tó B

 – igaz ga tó he lyet tes B

 – gaz da sá gi ve ze tõ B

VI. Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság nál:

Mun ka kör vagy be osz tás
Nem zet biz ton sá gi
el len õr zés szint je

(kér dõ ív tí pus)

1. Fõ osz tály ve ze tõk B

VII. Az I–VI. pon tok ban meg ha tá ro zot ta kon túl:

Mun ka kör vagy be osz tás
Nem zet biz ton sá gi
el len õr zés szint je

(kér dõ ív tí pus)

a) azok a köz tiszt vi se lõk, ügy ke ze lõk, akik nek a mun ka kö ri le írá suk sze rint állam -
titoknak mi nõ sü lõ kül föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel el lá tott ada to kat (így külö nösen
„COSMIC TOP SECRET” – „FOCAL TOP SECRET” – „EU TOP SECRET”,
„EURA-TOP SECRET”), to váb bá az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló
1995. évi LXV. tör vény 5/B.  § (7) be kez dé se alap ján az ál lam ti tok ra meg ha tá ro zott
mi nõ sí tés sel és je lö lés sel el lá tott ada to kat kell meg is mer ni ük, ke zel ni ük; C

b) azok a köz tiszt vi se lõk, ügy ke ze lõk, akik nek a mun ka kö ri le írá suk sze rint szol gá la ti
ti tok nak mi nõ sü lõ kül föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel el lá tott ada to kat (így külö nösen
„NATO SECRET”, „WEU SECRET”, „SECRET UE”, „EU SECRET”,
„EURA-SECRET”), to váb bá az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi
LXV. tör vény 5/B.  § (7) be kez dé se alap ján a szol gá la ti ti tok ra meg ha tá ro zott mi nõ sí -
tés sel és je lö lés sel el lá tott ada to kat kell meg is mer ni ük, ke zel ni ük; B

c) azok a köz tiszt vi se lõk, ügy ke ze lõk, akik nek a mun ka kö ri le írá suk sze rint szol gá la ti
ti tok nak mi nõ sü lõ kül föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel el lá tott ada to kat (így külö nösen
„NATO CONFIDENTIAL”, „WEU CONFIDENTIAL”, „CONFEDENTIEL UE”,
„EÜ CONFIDENTIAL”, „EURA-CONFIDENTIAL”, „NATO RESTRICTED”
„WEU RESTRICTED”, „RESTREINT UE”, „EU RESTRICTED”,
„EURA-RESTRICTED”), to váb bá az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló
1995. évi LXV. tör vény 5/B.  § (7) be kez dé se alap ján nem zet kö zi szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott „BIZALMAS”, il let ve „KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÛ” mi nõ sí té sû
ada to kat kell meg is mer ni ük és ke zel ni ük. A
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 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
67/2007. (IV. 11.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re,

a ma gyar nyelv és kul tú ra ko re ai ter jesz té se és el is mer -
te té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Park Chul-nak, a Han kuk Uni ver sity of Fo re ign Stu di es
el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. áp ri lis 3.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1466/2007.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1025/2007. (IV. 11.) Korm.

határozata

a „Sikeres Magyarországért” Lakossági
Energiatakarékossági Hitelprogram és a Lakossági

energiamegtakarítás és a megújuló
energiahordozó-felhasználás növelés címû pályázat

együttes meghirdetésérõl  szóló
1015/2007. (III. 20.) Korm. határozat módosításáról

1. A „Si ke res Ma gyar or szá gért” La kos sá gi Ener gi a ta -
ka ré kos sá gi Hi tel prog ram és a La kos sá gi ener gia meg ta ka -

rí tás és a meg úju ló ener gia hor do zó-fel hasz ná lás nö ve lés
címû pá lyá zat együt tes meg hir de té sé rõl  szóló 1015/2007.
(III. 20.) Korm. ha tá ro zat 2. pont já nak utol só mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[2. úgy dönt, hogy a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény -
tár sa ság (a továb biak ban: MFB Rt.) 2007–2013 kö zött
leg alább 100 mil li árd fo rint fej lesz té si hi tel for rás bizto -
sítása mel lett 2007-ben 16 mil li árd fo rint ke ret összeg gel
hir des se meg a „Si ke res Ma gyar or szá gért” La kos sá gi
Ener gi a ta ka ré kos sá gi Hi tel prog ra mot.]

„A hi tel prog ram ke re té ben al kal maz ha tó ka mat mér té ke 
a la kás szö vet ke ze tek és a tár sas ház tu laj do no sa i nak kö -
zös sé ge ese tén 3 havi EURIBOR + leg fel jebb 2,5%/év,
míg ter mé sze tes sze mé lyek ese té ben 12 havi EURIBOR +
leg fel jebb 2,5%/év;”

2. Ez a 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
1026/2007. (IV. 11.) Korm.

határozata

a közigazgatási informatikai feladatok
kormányzati koordinációjáról

1. A mi nisz té ri u mok ban és a kor mány hi va ta lok ban a
köz igaz ga tá si in for ma ti ka ága za ti ko or di ná ci ó já val, az
irá nyí tott, il le tõ leg fel ügyelt in téz mé nyek kö zös köz igaz -
ga tá si in for ma ti kai stra té gi á já nak ki dol go zá sá val, ak tu a li -
zá lá sá val, an nak éves le bon tá sá val és vég re haj tá sá nak fel -
ügye le té vel fog lal ko zó, a tár ca ne vé ben in for ma ti kai kér -
dé sek ben in téz ked ni jo go sult sze mélyt kell meg bíz ni, és
biz to sí ta ni kell ezen fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges erõ -
for rá so kat.

Fe le lõs: mi nisz te rek
kor mány hi va ta lok ve ze tõi

Ha tár idõ: ki je lö lés re, ahol még nem tör tént meg:
 2007. má jus 1.
for rá sok biz to sí tá sá ra min den év ben
 a költ ség ve tés ter ve zé se

2. Az ága za ti stra té gi ák men tén a re gi o ná lis köz igaz ga -
tá si hi va ta lok kal együtt mû köd ve meg kell va ló sí ta ni a
 területi ál lam igaz ga tá si in for ma ti ka stra té gi ai ter ve zé sét,
és erõ sí te ni szük sé ges a te rü le ti ál lam igaz ga tá si informa -
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tika ko or di ná ci ó ját, meg kell szer vez ni or szá gos szin tû
össze han go lá sát.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs
 kor mány biz tos
ál lam re for mért fe le lõs kor mány biz tos
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: fe le lõ sök ki ne ve zé sé re: 2007. jú ni us 30.
fo lya ma tos

3. A Kor mány – a szol gál ta tó ál lam ki épí té sé nek meg -
gyor sí tá sa, az ál lam pol gár ba rát, gaz dál ko dó ba rát köz igaz -
ga tás meg va ló sí tá sa, az in for ma ti ka ered mé nye i nek a köz -
igaz ga tás egé szé ben való ter jesz té se ér de ké ben – a je len
ha tá ro zat ban fog lal tak sze rint lét re hoz za a Köz igaz ga tá si
In for ma ti kai Bi zott sá got (a továb biak ban: Bi zott ság),
 valamint meg ál la pít ja össze té te lét és fel ada ta it.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs
 kor mány biz tos

Ha tár idõ: 2007. áp ri lis 15.

4. A Bi zott ság a Kor mány za ti In for ma ti kai Egyez te tõ
Tár ca kö zi Bi zott ság (KIETB), az Elekt ro ni kus Kor mány -
zat Ope ra tív Bi zott ság (EKOB) és az In for má ci ós Tár -
sadalom ko or di ná ci ós Tár ca kö zi Bi zott ság Elekt ro ni kus
Köz igaz ga tá si Al bi zott ság (ELKA) meg szû né sé vel fel -
ada ta i nak el lá tá sát az e ha tá ro zat ban fog lal tak sze rint foly -
tat ja.

5. A Bi zott ság mû kö dé sé nek cél ja a köz igaz ga tá si
 informatikai ko or di ná ci ós fel ada tok elõ se gí té se. Ezen
 célok el éré se ér de ké ben a Bi zott ság:

a) fel ügye li, és fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri az
E-köz igaz ga tás 2007–2010 Stra té gia és Prog ram ter vet,
an nak cél ki tû zé se it, tar tal mi ele me it;

b) fi gye lem mel kí sé ri a köz igaz ga tá si in for ma ti kán
 belül az aka dály men te sí té si elõ írások ha zai adap tá lá sá hoz
szük sé ges szak mai kon cep ci ói ki dol goz ta tá sát és azok
meg va ló sí tá sát;

c) kez de mé nye zi a szük sé ges sza bá lyo zá so kat a köz -
igaz ga tá si in for ma ti ká hoz kap cso ló dó in for ma ti kai mû -
sza ki, biz ton sá gi elõ írásokkal össze füg gés ben, és el fo gad -
ja az al bi zott sá gok ál tal ki dol go zott aján lá so kat;

d) ko or di ná ci ós fó ru mot biz to sít a szol gál ta tó ál lam
 kialakításával, va la mint az elekt ro ni kus köz szol gál ta tá sok 
ki ala kí tá sá val és fo lya ma tos fej lesz té sé vel kap cso la tos
fel ada tok ra;

e) elõ ké szí ti az elekt ro ni kus köz igaz ga tást érin tõ stra -
té gi ai dön té se ket;

f) ál lást fog lal a szol gál ta tó ál lam fej lesz té sé vel kap -
cso la tos in for ma ti kai stra té gi ai kér dé sek ben;

g) ja vas la to kat dol go z ki az össze han golt köz igaz ga -
tás-szer ve zé si, kép zé si, in for ma ti kai pro jek tek, min ta pro -
jek tek meg va ló sí tá sá ra;

h) össze han gol ja a ta gok ál tal kép vi selt te rü le tek in for -
ma ti kai fej lesz té si tö rek vé se it;

i) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Elekt ro ni kus kor mány -
zat-köz pont (a továb biak ban: EKK) hon lap ján tá jé koz ta -
tást nyújt a ha zai köz igaz ga tá si in for ma ti ka ha tá lyos sza -
bá lyo zá si kör nye ze té rõl, és fel hív ja a fi gyel met a leg újabb
tech no ló gi ai, szer ve zé si kér dé se i vel kap cso la tos in for má -
ci ók ra;

j) fi gye lem mel kí sé ri a köz igaz ga tá si in for ma ti kán
 belül ki emel ke dõ fon tos sá gú rész te rü le tek szak mai kon -
cep ci ó i nak ki dol goz ta tá sát és azok meg va ló sí tá sát;

k) a szer ve ze tek nél fel lel he tõ kom pe ten ci ák össze fo gá -
sá val elõ se gí ti az e-kor mány za ti tu dás bá zis fej lesz té sét,
meg ala poz za a köz igaz ga tá si in for ma ti kai kom pe ten cia
köz pont mû kö dé sét.

6. A Bi zott ság

a) el nö ke:

a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos;

b) tag jai:

min den mi nisz té ri um elekt ro ni kus köz szol gál ta tá sok -
kal fog lal ko zó elsõ szá mú ve ze tõ je,

a Fej lesz tés po li ti kai Irá nyí tó Tes tü let a köz igaz ga tás-
fej lesz té sét fel ügye lõ tag ja, va la mint

az Ál lam re form Bi zott ság Tit kár sá ga,

a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség,

a Ko a lí ci ós Ko or di ná ci ó ért Fe le lõs Ál lam tit kár ság

ál tal de le gált egy-egy ál lás fog la lás ra jo go sult kép vi se lõ.

7. A Kor mány fel ké ri

az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta ná csot,

a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi át,

az adat vé del mi biz tost,

az In for ma ti kai Vál lal ko zá sok Szö vet sé gét,

a Ma gyar Tar ta lom ipa ri Szö vet sé get,

a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma rát,

a Nem ze ti Hír köz lé si és In for ma ti kai Ta ná csot,

a Jegy zõk Or szá gos Szö vet sé gét,

a Kis vá ro si Ön kor mány za tok Or szá gos Ér dek Szö vet -
sé gét,

a Köz sé gek, Kis te le pü lé sek és Kis tér sé gek Or szá gos
Ön kor mány za ti Szö vet sé gét,

a Ma gyar Fa lu szö vet sé get,

a Ma gyar Ön kor mány za tok Szö vet sé gét (MÖSZ),

a Me gyei Jogú Vá ro sok Szö vet sé gét,

a Me gyei Ön kor mány za tok Or szá gos Szö vet sé gét,

a Te le pü lé si Ön kor mány za tok Or szá gos Szö vet sé gét
(TÖOSZ),

hogy de le gál ja nak egy-egy kép vi se lõt a Bi zott ság ba.

8. A Bi zott ság szük ség sze rint, éven te leg alább há rom -
szor ülé se zik.
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9. A Bi zott ság el nö ke ta nács ko zá si jog gal meg hív hat
sze mé lye ket az ülé sek re.

10. A Bi zott ság mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it
maga ál la pít ja meg, azo kat a Bi zott ság ál tal el fo ga dott
ügy rend tar tal maz za, ame lyet az EKK hon lap ján köz zé -
tesz.

11. A Bi zott ság fel ada ta i val és mû kö dé sé vel kap cso la -
tos szer ve zé si és ad mi niszt ra tív te en dõ ket a Miniszter -
elnöki Hi va tal Elekt ro ni kus kor mány zat-köz pont já ban
mû kö dõ Tit kár ság lát ja el. A Tit kár ság mû kö dé sé hez szük -
sé ges for rást a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal biz to sít ja.

12. A Bi zott ság mun ká ját ál lan dó és ese ti szak mai al bi -
zott sá gok se gí tik.

13. A Bi zott ság ülé sén dönt az al bi zott sá gok meg ala kí -
tá sá ról.

14. Az al bi zott sá gok el nö ke it ha tá ro zat lan idõ re a
 Bizottság el nö ke ne ve zi ki.

15. Az al bi zott sá gok tag ja i ra a Bi zott ság tag jai tesz nek
ja vas la tot.

16. Az al bi zott sá gok el nö kei az al bi zott sá gok mun ká -
já ba az ál ta luk szük sé ges nek ítélt szer ve ze te ket és sze mé -
lye ket be von ják.

17. Az al bi zott sá gok ügy rend jü ket ma guk ál la pít ják
meg.

18. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti „A köz igaz ga tá si szol gál ta tá -
sok kor sze rû sí té si prog ram já nak kor mány za ti ko or di ná lá -
sá ról”  szóló 2124/2003. (VI. 6.) Korm. ha tá ro zat és
„A kor mány za ti in for ma ti ka fej lesz té sé nek ko or di ná lá sá -
val kap cso la tos egyes fel ada tok ról”  szóló 1054/2004.
(VI. 3.) Korm. ha tá ro zat.

19. A ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg „A köz -
igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos ki ne ve zé -
sé rõl és fel ada ta i ról”  szóló 1066/2006. (VI. 29.) Korm.
 határozat 2. h) pont ja he lyé be a „h) el lát ja a Köz igaz ga tá si
In for ma ti kai Bi zott ság (KIB) el nö ki fel ada ta it;” szö veg
lép.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
26/2007. (IV. 11.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Apostoli Szentszék által 1997. június 20-án aláírt 

Megállapodás egyes kérdései végrehajtásának
áttekintésére létrejövõ bizottságban kormányzati

képviselõ megbízásának visszavonásáról,
illetve új képviselõ delegálásáról

Az 1119/2003. (XII. 10.) Korm. ha tá ro zat 2. pont já ban
fog lalt jog kö röm ben a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya
és az Apos to li Szent szék ál tal 1997. jú ni us 20-án alá írt
Meg ál la po dás egyes kér dé sei vég re haj tá sá nak áttekinté -
sére lét re jö võ bi zott ság ban

dr. Ko vá csy Zsom bor nak a kor mány za ti kép vi se let el lá -
tá sá ra vo nat ko zó meg bí zá sát vissza vo nom;

dr. Rapi Ka ta lint, az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um szak -
ál lam tit ká rát a kor mány za ti kép vi se let el lá tá sá val meg -
bízom.

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

A Miniszterelnök
27/2007. (IV. 11.) ME

határozata

az Egészségbiztosítási Felügyelet Felügyeleti Tanácsa
tagjainak kinevezésérõl

Az egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le té rõl szó ló
2006. évi CXVI. tör vény 3. § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lal -
tak alap ján

az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Ma tej ka Zsu zsan nát, az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
mi nisz te ri ka bi net fõ nö két,

prof. dr. Orosz Évát, az Eöt vös Lo ránd Tudomány -
egyetem TTK Egész ség-gaz da ság ta ni Ku ta tó köz pont
 vezetõjét;

az egész ség biz to sí tá si já ru lék fi ze tés sza bá lyo zá sá ért
 felelõs mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Ka to na Ta mást, a Ma gyar Ál lam kincs tár el nö két,
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Szik sza i né dr. Bér ces An nát, a Pénz ügy mi nisz té ri um
 fõosztályvezetõjét;

az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács mun ka vál la lói
 oldala ja vas la tá ra

Má té né dr. Ber tók Ju di tot, a Vas utas Dol go zók Sza bad
Szak szer ve ze te jog ta ná cso sát;

az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács mun kál ta tói ol dal a
ja vas la tá ra

Wim mer Ist vánt, a Mun ka adók és Gyár ipa ro sok Or szá -
gos Szö vet sé ge fõ tit ká rát;

a Be teg jo gi, El lá tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány 
ku ra tó ri u ma ja vas la tá ra

dr. Cse hák Ju di tot, a ku ra tó ri um el nö két

az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let Fel ügye le ti Ta ná csa
tag já vá – hat éves idõ tar tam ra –

ki ne ve zem.

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

A Miniszterelnök
28/2007. (IV. 11.) ME

határozata

kormányzati fõtisztviselõi kinevezések
megszûnésének megállapításáról

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény 31/D. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján megálla -
pítom, hogy

dr. Jan za Pé ter kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se
– a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak át he lye zés sel tör té nõ
meg szün te té sé re te kin tet tel –,

dr. Ko vács Ta más Iván kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne -
ve zé se – a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak kö zös meg egye -
zés sel tör té nõ meg szün te té sé re te kin tet tel – 

2007. ja nu ár 31-ei ha tállyal,

dr. Mol nár Lász ló kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi kineve -
zése – a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak kö zös meg egye zés -
sel tör té nõ meg szün te té sé re te kin tet tel –

2007. már ci us 1-jei ha tállyal

meg szûnt.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Alapító Okirata*

(A vastag betûvel szedett módosításokkal egységes
szerkezetben.)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (Ptk.) 74/G. §-ának
(3) be kez dé se alap ján a Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ál tal ala -
pí tott Or szá gos Fog lal koz ta tá si Ala pít vány ál ta lá nos jog -
utód ja ként, a Mun ka ügyi Mi nisz té ri um mal kö zö sen 1997.
ja nu ár 1-jei ha tállyal

közalapítványt

ho zott lét re a kö vet ke zõ fel té te lek sze rint:

1. Ala pí tók

– a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (Bu da pest V., Kos -
suth L. tér 1–3.),

– a Mun ka ügyi Mi nisz té ri um (Bu da pest V., Ro o se velt
tér 7–8.) (a továb biak ban: Ala pí tók).

2. A Köz ala pít vány neve

Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány (a to váb bi ak -
ban: Köz ala pít vány)

3. A Köz ala pít vány szék he lye

Bu da pest III., Bo kor u. 9–11.

4. A Köz ala pít vány idõ tar ta ma

A Köz ala pít vány ha tá ro zat lan idõ re jön lét re.

5. A Köz ala pít vány cél ja

A fog lal koz ta tás elõ se gí té se és a mun ka nél kü li ség mér -
sék lé se ér de ké ben 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
50.  § (1) be kez dé sé nek e), h) pont ja i ban, va la mint a szo -
ciális és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 2.  § a), va la -
mint az 5.  § b), d) és e) pont ja i ban meg fo gal ma zott ál la mi
fel ada tok el lá tá sá nak ki e mel ke dõ en köz hasz nú te vé keny -
ség ke re té ben tör té nõ fo lya ma tos biz to sí tá sa, to váb bá az
ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té ke sí té sé -
rõl  szóló, több ször mó do sí tott 1995. évi XXXIX. tör vény
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7.  § (4) be kez dé se sze rin ti, és e tör vény mel lék le té ben
meg ha tá ro zott, tar tós ál la mi tu laj don ban ma ra dó tár sa sá -
gok (a to váb bi ak ban: Cél szer ve ze tek) cél sze rin ti mûköd -
tetése.

En nek ér de ké ben a Köz ala pít vány
a) tá mo gat ja a mun ka erõ pi ac nem ál la mi szervezõdé -

seit, va la mint ezek fog lal koz ta tást elõ se gí tõ kez de mé nye -
zé se it, szak mai ren dez vé nye it és ki ad vá nya it, kü lö nös
 tekintettel a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi
CLVI. tör vény (a továb biak ban: Kszt.) 26.  § c) 17. és
18. pont já ban meg je lölt re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tás ra,
va la mint a mun ka erõ pi a con hát rá nyos hely ze tû ré te gek
kép zé sé nek, fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té sé re és a kap cso -
ló dó szol gál ta tá sok ra,

b) az új tí pu sú ak tív fog lal koz ta tás po li ti kai esz kö zök
be ve ze té se, a fog lal koz ta tá si re ha bi li tá ció mód sze re i nek,
ér de kelt sé gi vi szo nya i nak, kü lö nö sen a szo ci á lis jel le gû,
nem tel je sít mény ori en tált fog lal koz ta tás fel té te le i nek fel -
tá rá sa ér de ké ben ku ta tá so kat, kí sér le ti prog ra mo kat in dít
és ezek ta pasz ta la ta i nak ér té ke lé se alap ján ja vas la tot tesz
in téz mé nyes al kal ma zá suk ra,

c) mun ka ügyi tár gyú ku ta tá so kat tá mo gat, ko or di nál,
d) tá mo gat ja a szo ci á lis part ne rek mun ka ügyi ér dek -

egyez te tés ben való rész vé te lé hez szük sé ges fel ké szü lést,
e) tö me ges lét szám le épí tés sel érin tett mun ka vál la lók

át me ne ti fog lal koz ta tá sa ér de ké ben fog lal koz ta tá si tár sa -
sá go kat szer vez, tá mo gat,

f) a Cél szer ve ze tek ben el lát ja az ál lam tag sá gi (rész -
vény esi) jo ga i nak gya kor lá sá val kap cso la tos fel ada to kat,

g) a Köz ala pít vány az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból társ fi -
nan szí ro zott prog ra mok köz re mû kö dõ szer ve ze te – en nek
ke re té ben el sõ sor ban az EQUAL kö zös sé gi kez de mé nye -
zés nem ze ti prog ram iro da fel ada ta i nak el lá tá sá ban vesz
részt,

h) a Köz ala pít vány köz re mû kö dik a Fog lal koz ta tás po -
li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ál tal in dí tott köz pon ti
mun ka erõ-pi a ci prog ram vég re haj tá sá ban, és en nek ke re -
té ben el sõ sor ban 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
39/A.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján meg hir de tett
fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ót, re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tást
elõ se gí tõ mun ka erõ-pi a ci prog ram vég re haj tá sá hoz kap -
cso ló dó fel ada to kat lát ja el.

A fen ti cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben Ala pí tók ki je -
len tik, hogy a köz ala pít vá nyok ra vo nat ko zó jog sza bá lyi
kor lá tok figye lembe véte lével a Köz ala pít vány köz hasz nú
szol gál ta tá sa i ból bár ki ré sze sül het.

A Köz ala pít vány fen ti cél ja i nak meg va ló sí tá sá val a
Kszt. 26.  § c) 19. pont já nak meg fele lõen az eu ro at lan ti in -
teg rá ció elõ se gí té sé re is tö rek szik.

A Köz ala pít vány, mint ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer -
ve zet köz vet len po li ti kai te vé keny sé get nem foly tat, szer -
ve ze te pár tok tól füg get len, tõ lük tá mo ga tást nem fo gad hat
el, azok nak anya gi tá mo ga tást nem nyújt, or szág gyû lé si
kép vi se lõi, me gyei, fõ vá ro si ön kor mány za ti vá lasz tá son
je löl tet nem ál lít, és nem tá mo gat. A Köz ala pít vány Szer -

ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta a Kszt. ren del ke zé sei sze -
rint tar tal maz za ezen tör vénynek a nyil vá nos ság ra, jo go -
sult ság ra, ado mány gyûj té si te vé keny ség re, az ered mény
fel osz tá sá nak ti lal má ra, pénz ügyi nyil ván tar tás ra és a je -
len té sek ké szí té sé re vo nat ko zó sza bá lya it.

6. A Köz ala pít vány va gyo na

a) A Köz ala pít vány in du ló va gyo na: 2 527 015 E Ft.
A va gyon az in du ló va gyon és az el kü lö ní tett ál la mi pénz -
ala pok ból nyúj tott tá mo ga tás és egyéb be vé tel.

b) A Köz ala pít vány a mû kö dés biz ton sá ga és fo lya ma -
tos sá ga ér de ké ben törzs va gyont ké pez, amely va gyon a
Köz ala pít vány mû kö dé sé hez köz vet le nül nem hasz nál ha -
tó fel. A törzs va gyont a Köz ala pít vány in du ló va gyo ná ból
koc ká za ti tar ta lék ként el kü lö ní tett 253 mil lió Ft ké pe zi.

A törzs va gyon ér té ke a ke ze lõ szer ve zet dön té se alap ján 
nö vel he tõ, to váb bá a Köz ala pít vány hoz tör té nõ csat la ko -
zás ese tén nö vek szik, ha a csat la ko zó ado mány jut ta tá sá ra
ez zel a fel té tel lel ke rül sor.

c) A Köz ala pít vány va gyo nát nö ve li a Köz ala pít vány -
hoz csat la ko zók pénz be fi ze té se és egyéb va gyo ni hoz zá já -
ru lá sa, to váb bá az Ala pí tók újabb hoz zá já ru lá sa.

d) A Köz ala pít vány cél já ra köz vet le nül fel nem hasz nál -
ha tó ter mé szet be ni ado má nyo kat ér té ke sí te ni kell. Az így be -
fo lyó össze get kell – az ado má nyo zó ren del ke zé se it is figye -
lembe véve – a Köz ala pít vány va gyo ná ba el he lyez ni.

7. A Köz ala pít vány va gyo ná nak fel hasz ná lá sa

a) A Köz ala pít vány cél já ra fel hasz nál ha tó
– a törzs va gyon ho za dé ka, amely a törzs va gyon tar tós

le kö té sé nek ered mé nye,
– a törzs va gyon hoz nem tar to zó va gyon, il le tõ leg an -

nak ho za dé ka,
– a csat la ko zók ado má nya i nak fel hasz nál ha tó ré sze,
– a vál lal ko zá si te vé keny ség ho za dé ka.
A Köz ala pít vány a törzs va gyont szám vi te li nyil ván tar -

tá sa i ban el kü lö ní tet ten ke ze li.
A Köz ala pít vány cél ja i ra ren delt va gyon nal való gaz -

dál ko dá sá nak ered mé nye nem oszt ha tó fel, azt ki zá ró lag a
Köz ala pít vány cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben le het
fel hasz nál ni.

b) A Köz ala pít vány költ sé gei a vál lal ko zá si te vé keny -
ség köz vet len költ sé gei, az ala pít vá nyi célú te vé keny ség
köz vet len költ sé gei, az ala pít vány ke ze lõ szer vé nek költ -
sé gei (ki adá sai) és az egyéb köz ve tett költ sé gek. A költ sé -
ge ket a köz ala pít vány va gyo ná nak ho za dé ka ter hé re, ha ez 
nem le het sé ges, a törzs va gyon fe let ti va gyon ter hé re kell
el szá mol ni. Az elõ zõ ek ben meg je lölt költ sé ge ket (ki adá -
so kat) a fel so rolt rész le te zés ben el kü lö ní tet ten kell nyil -
ván tar ta ni.

A Köz ala pít vány va gyo na – törzs va gyon ki vé te lé vel –
tel jes egé szé ben fel hasz nál ha tó a köz ala pít vá nyi cé lok
 elérésére. A Köz ala pít vány ke ze lõ szer ve költ sé gé nek
és az egyéb köz ve tett költ sé gek nek – az Ala pí tó Ok irat
5. g) pont já ban sze rep lõ fel adat költ sé gei nél kül szá mí -
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tott – együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg az éves ter ve -
zett fel adat- és költ ség terv ki adá sa i nak 10%-os mér té két.
Ez az összeg tar tal maz za a Ku ra tó ri um és a Fel ügye lõ
 Bizottság tag ja i nak tisz te let dí ját és költ ség té rí té sét, ide -
ért ve a Ku ra tó ri um el nö ké nek mun ka bé rét is.

c) A Köz ala pít vány pá lyá zat ki írá sa nél kül éven te
a va gyo na 5%-ának mér té ké ig, de leg fel jebb össze sen
egy mil lió fo rint (köz vet len vagy köz ve tett) tá mo ga tást
nyújt hat az Ala pí tó Ok irat ban fog lalt cé lok ra.

d) A Köz ala pít vány va gyo ná ból tá mo ga tás ki zá ró lag a
tá mo ga tás ban ré sze sí tett sze méllyel kö tött szer zõ dés alap -
ján nyújt ha tó, mely szer zõ dés nek tar tal maz nia kell a tá mo -
ga tás cél ját, az el szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét és bi zony -
la ta it, az el len õr zés mód ját, va la mint a szer zõ dés sze gés
kö vet kez mé nye it.

e) A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sá nak szak mai se gí té se
ér de ké ben a Ku ra tó ri um mel lett leg fel jebb öt-öt tag ból
álló, két szak ér tõ bi zott ság mû kö dik:

ea) a mun ka ügyi tár gyú ku ta tá sok tá mo ga tá sát vé le mé -
nye zõ bi zott ság,

eb) a szo ci á lis part ne rek mun ka ügyi ér dek egyez te tés -
ben való rész vé te lé hez szük sé ges fel ké szí tés tá mo ga tá sát
vé le mé nye zõ bi zott ság.

A je len Ala pí tó Ok irat 5. c) és 5. d) pont já ban meg fo gal -
ma zott tá mo ga tá sok ese té ben a Ku ra tó ri um kö te les a meg -
fe le lõ szak ér tõ bi zott ság elõ ze tes vé le mé nyét ki kér ni.

A szak ér tõ bi zott ság tag ja it a Köz ala pít vány bí ró sá gi
nyil ván tar tás ba vé te lét kö ve tõ 60 na pon be lül a Kurató -
rium kéri fel. A szak ér tõ bi zott sá gok tag ja i nak dí ja zá sá ról
a Ku ra tó ri um dönt.

f) A Köz ala pít vány gaz dál ko dás nak, va gyon ke ze lé sé -
nek; va la mint a Cél szer ve ze tek nél az ál lam tu laj do no si
 érdekei ér vé nye sí té sé nek és az ál la mi ré sze se dé sek
 vagyonkezelésének rész le tes sza bá lya it a Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat (a to váb bi ak ban: SzMSz) ha tá roz za
meg az irány adó jog sza bá lyok ke re tei kö zött és ezen Ala -
pí tó Ok irat ren del ke zé se i vel össz hang ban.

g) A Ku ra tó ri um min den év ben má jus 31-ig kö te les az
Ala pí tók nak írás ban be szá mol ni a Köz ala pít vány elõ zõ
évi mû kö dé sé rõl, va gyo ni hely ze té rõl, gaz dál ko dá sá nak
leg fon to sabb ada ta i ról. A szám vi te li be szá mo ló a Köz ala -
pít vány be szá mo ló já nak ön ál ló ré szét ké pe zi. A be szá mo -
ló ban rész le te sen ki kell tér ni az ál lam ház tar tás al rend sze -
re i bõl ka pott tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ra, il let ve a Köz -
ala pít vány mû kö dé sé vel össze füg gés ben igény be vett ked -
vez mé nyek be mu ta tá sá ra.

A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira ta sze rin ti
te vé keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta it 
az or szá gos saj tó út ján, a Hi va ta los Ér te sí tõ ben a Ma gyar
Köz löny mel lék le té ben nyil vá nos ság ra hoz za.

8. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé ge

A Köz ala pít vány a fel hasz nál ha tó va gyo na gya ra pí tá sa,
ki e mel ke dõ en köz hasz nú cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben vál lal ko zá si te vé keny sé get is foly tat hat. A Köz ala pít -
vány csak olyan vál lal ko zás ban ve het részt, amely ben fe -

le lõs sé ge nem ha lad ja meg a va gyo ni hoz zá já ru lás mér té -
két, és amely ben leg alább több sé gi be fo lyás sal ren del ke -
zik. A Köz ala pít vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve -
zet to váb bi gaz dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz -
dál ko dó szer ve zet ben ré sze se dést nem sze rez het. A Köz -
ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé ge köz hasz nú cél ja i nak
meg va ló sí tá sát nem ve szé lyez tet he ti.

9. Csat la ko zás a Köz ala pít vány hoz

a) A Köz ala pít vány nyi tott, ah hoz bár mely bel föl di, il -
le tõ leg kül föl di ter mé sze tes vagy jogi sze mély, jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet csat la koz hat, ha a
Köz ala pít vány cél já val egyet ért és azt tá mo gat ni kí ván ja.
A tá mo ga tás tör tén het pénz ben vagy ter mé szet be ni ado -
mánnyal. Az ado mányt a ke ze lõ szer ve zet kö te les vissza -
uta sí ta ni, ha an nak el fo ga dá sá val a Köz ala pít vány cél ja i -
nak meg va ló sí tá sát, vagy a Köz ala pít vány ha zai, il le tõ leg
nem zet kö zi meg íté lé sét ked ve zõt le nül érin te né.

b) Az Ala pí tók és a csat la ko zók a Köz ala pít vány ré szé -
re adott pénz ben és egyéb va gyo ni hoz zá já ru lá su kat nem
kö ve tel he tik vissza, ki zá ró lag a va gyon jut ta tás fel té te le it
sza bá lyo zó szer zõ dés ben meg ha tá ro zott jo ga i kat gya ko -
rol hat ják.

10. A Köz ala pít ványt ke ze lõ szer ve zet

a) A Köz ala pít vány va gyo ná nak ke ze lé sét ki lenc tag -
ból álló tes tü let, Ku ra tó ri um vég zi.

A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány ál ta lá nos ügy dön tõ és
kép vi se lõ szer ve.

b) A Ku ra tó ri um tag ja it, az Or szá gos Ér dek egyez te tõ
Ta nács ban kép vi se let tel ren del ke zõ or szá gos mun ka adói,
il let ve mun ka vál la lói szö vet sé gek, va la mint a kor mány ol -
dal (a to váb bi ak ban: de le gá ló ol dal) há rom-há rom-há rom
tag ra vo nat ko zó sze mé lyi ja vas la ta alap ján az Ala pí tók ké -
rik fel ha tá ro zott, há rom éves idõ tar tam ra. Amennyi ben a
de le gá ló ol dal az elsõ ku ra tó ri um ese tén 1997. ja nu ár
31-ig, ezt köve tõen pe dig az erre vo nat ko zó fel hí vás tól
szá mí tott 30 na pon be lül a ku rá tor je lö lé si jo go sult ság gal
bár mely ok ból nem él, úgy az Ala pí tók jo go sul tak az ál ta -
luk ki vá lasz tott sze mélyt ku ra tó ri u mi tag nak fel kér ni.

A Köz ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek [a Kszt.
26.  § m) pont ja] össze fér he tet len sé gé re a Kszt. 8–9.  §-ában 
fog lal tak az irány adók.

A ku ra tó ri u mi tag ság gal össze fér he tet len a Köz ala pít -
vány ér dek kö ré be tar to zó gaz da sá gi tár sa sá gok ban be töl -
tött ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ség, va la mint az e tár sa sá gok kal
lé te sí tett mun ka vi szony, il let ve mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szony vagy bár mely ér de kelt sé gi kap cso lat.

A Ku ra tó ri um tag jai nem le het nek egy más nak, il let ve a
Köz ala pít vány ér dek kö ré be tar to zó tár sa sá gok ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ i nek a Ptk. 685.  § b) pont já ban meg ha tá ro -
zott kö ze li hoz zá tar to zói és élet tár sai.

A Köz ala pít vány nak, mint ki e mel ke dõ en köz hasz nú
szer ve zet nek ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je két évig nem le het az
a sze mély, aki olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl tött be
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– an nak meg szûn tét meg elõ zõ két év ben leg alább egy
évig – ve ze tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló
tör vény sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki.

A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, il let ve az en nek je lölt sze mély
kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze -
tesen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide jû leg
más köz hasz nú szer ve zet nél is be tölt.

A Ku ra tó ri um el nö ke és tag jai nyi lat koz nak, hogy ve lük 
szem ben a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok nem áll fenn.

c) A Ku ra tó ri um el nö két a Ku ra tó ri um tag jai kö zül az
Ala pí tók ké rik fel ugyan csak há rom éves idõ tar tam ra.

d) A Ku ra tó ri um tag ja i nak tiszt sé ge meg szû nik:
– a fel ké rés idõ tar ta má nak le já ra tá val,
– a tag ha lá lá val,
– a tag le mon dá sá val,
– az Ala pí tók vissza hí vá sá val,
– a Köz ala pít vány meg szû né sé nek ese tén.
e) Az Ala pí tók a Ku ra tó ri um bár mely tag ját vissza hív -

hat ják, ha
– a tag a Köz ala pít vány cél ja it ve szé lyez te tõ te vé keny -

sé get foly tat és a vissza hí vás sal a de le gá ló ol dal egyet ért,
– a Ku ra tó ri um tag ja i nak két har ma da kez de mé nye zi a

vissza hí vást, a Köz ala pít vány cél ja i nak el éré sét ve szé -
lyez te tõ te vé keny ség  miatt,

– a tag vissza hí vá sát a de le gá ló ol dal kez de mé nye zi.
f) A Ku ra tó ri um sze mé lyi össze té te le a kö vet ke zõ:

A Ku ra tó ri um el nö ke:
Vér tes Já nos

A Ku ra tó ri um tag jai:
dr. An talf fy Gá bor
dr. Bor sik Já nos
Csu port An tal
Koz ma Ká roly
dr. Már kus Imre
Nagy Ju dit
Si mon De zsõ
dr. Sza bad kai An tal
g) A Ku ra tó ri um ki zá ró la gos ha tás kör rel
ga) meg ha tá roz za sa ját mû kö dé si rend jét, a Köz ala pít -

vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon
be lül,

gb) el fo gad ja a Köz ala pít vány Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tát,

gc) jó vá hagy ja a Köz ala pít vány éves fel adat- és költ -
ség ter vét,

gd) dönt az egyes ado má nyok el fo ga dá sá ról,
ge) dönt vál lal ko zás ban való rész vé tel rõl,
gf) el fo gad ja a Köz ala pít vány mû kö dé sé rõl  szóló éves

be szá mo lót és a köz hasz nú sá gi je len tést,
gg) gya ko rol ja a Köz ala pít vány tu laj do ná ban lévõ gaz -

da sá gi tár sa sá gok ban a tu laj do no si jo go kat, Cél szer ve ze -
tek ben pe dig a Köz ala pít ványt meg il le tõ ál la mi tag sá gi
(rész vény esi) jo go kat,

gh) kez de mé nye zi a Ku ra tó ri um tag já nak vissza hí vá sát,

gi) fel ké ri az Ala pí tó Ok irat 7. c) pont já ban sza bá lyo zott
szak ér tõ bi zott sá gok tag ja it és meg ha tá roz za dí ja zá su kat,

gj) dönt min den olyan ügy ben, amit az Ala pí tó Ok irat,
il le tõ leg az SzMSz a ha tás kö ré be utal. Az utób bi eset ben
az SzMSz-ben meg kell ha tá roz ni a dön tés hez szük sé ges
sza va zat több sé get is.

h) A Ku ra tó ri um el nö ke
ha) össze ál lít ja a ku ra tó ri u mi ülés na pi rend jét,
hb) össze hív ja és ve ze ti a Ku ra tó ri um ülé se it,
hc) gon dos ko dik a Ku ra tó ri um ülé se in jegy zõ könyv

ve ze té sé rõl, va la mint a ku ra tó ri u mi dön té sek, ha tá ro -
za tok meg szö ve ge zé sé rõl.

i) A Köz ala pít vány kép vi se le té ben a Ku ra tó ri um az
Ala pí tó Ok irat 10. g) pont já ban meg ha tá ro zott, va la -
mint az SzMSz-ben rész le te zett to váb bi fel ada tok el lá -
tá sá ra a Ku ra tó ri um el nö ké vel mun ka vég zés re irá -
nyuló jog vi szonyt lé te sít het. A mun ka vi szony ke re té -
ben el lá tott fel ada tok dí ja zá sá nak fel té te le it és részle -
teit az SzMSz-ben kell meg ha tá roz ni. A mun ka szer zõ -
dés meg kö té sé re a 14. a) pont ban az el nök he lyet te sí té -
sé re ki je lölt sze mé lyek, a hi vat ko zott pont ban meg -
határozott rend ben jo go sul tak. Az el nök fe lett a mun -
kál ta tói jo gok gya kor lá sá ra a Ku ra tó ri um jo go sult.
A mun ka szer zõ dés meg kö té se és a mun kál ta tói jo gok
gya kor lá sa so rán az el nök a ku ra tó ri u mi tag ság ból
 fakadó jo ga it nem gya ko rol hat ja.

Amennyi ben a je len Ala pí tó Ok irat 10. g) pont já ban
meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sa mun ka vég zés re irá -
nyu ló jog vi szony ke re té ben tör té nik, az el nök tisz te let -
díj ra nem jo go sult.

j) A Ku ra tó ri um tag ja it tisz te let díj il le ti meg, mely nek
havi mér té ke az aláb bi:

el nök: a mi ni mál bér öt szö rö se,
ta gok: a mi ni mál bér há rom szo ro sa.
k) A Ku ra tó ri um szük ség sze rint ülé se zik, azon ban ne -

gyed éven ként egy al ka lom mal kö te les ülést tar ta ni.
A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ké pes, ha az ülé sen leg alább hat

tag ja je len van, ki vé ve a 10. l) pont má so dik be kez dé sé ben
sza bá lyo zott ügye ket, ame lyek ben ak kor ha tá ro zat ké pes a
Ku ra tó ri um, ha leg alább 7 tag ja je len van, ha tá ro za ta it
nyílt sza va zás sal, az l) pont ban fog lal tak ki vé te lé vel, egy -
sze rû szó több ség gel (50%+1 sza va zat) hoz za. Sza va zat -
egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta dönt.

A Kszt. 8.  §-ának (1) be kez dé se sze rint a Ku ra tó ri um
ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het részt az a sze mély, aki
vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont],
élet tár sa (a továb biak ban együtt: hoz zá tar to zó) a ha tá ro zat
alap ján

– kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
– bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, il let ve a megkö -

tendõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt. Nem mi nõ sül
elõny nek a köz hasz nú szer ve zet cél sze rin ti jut ta tá sai ke re -
té ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tás.

A Ku ra tó ri um ülé se i re ta nács ko zá si jog gal a Fel ügye lõ
Bi zott ság el nö két meg kell hív ni.
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A Ku ra tó ri um ülé sei nyil vá no sak. A nyil vá nos ság in do -
kolt eset ben a jog sza bály ál tal spe ci á lis vé de lem alá tar to -
zó jo gok vé del me ér de ké ben (sze mé lyi sé gi jog vé del me,
adat vé de lem, üz le ti ti tok meg õr zé se) ki zár ha tó a Kurató -
rium egye di ha tá ro za tá val. A zárt ülés rõl a Ku ra tó ri um az
egyes na pi ren di pon tok el fo ga dá sá val egy idõ ben egy sze rû 
szó több ség gel ha tá roz.

l) A Ku ra tó ri um tel jes lét szá má hoz vi szo nyí tott két har -
ma dos több ség szük sé ges a gb), gc), gd), ge), gf), gg) pon -
tok ban meg ha tá ro zott ese tek ben.

A cél szer ve ze ti rész vény tár sa sá gok igaz ga tó sá ga és
Fel ügye lõ Bi zott sá ga, va la mint az ilyen kor lá tolt fe le lõs -
sé gû tár sa sá gok Fel ügye lõ Bi zott sá ga tag ja i nak ki je lö lé sé -
hez, dí ja zá sá nak meg ál la pí tá sá hoz, il let ve vissza hí vá sá -
hoz a Ku ra tó ri um tel jes lét szá má hoz vi szo nyí tott két har -
mad plusz 1 sza va zat szük sé ges.

m) A Ku ra tó ri um ülé se it a na pi rend, az idõ pont és a
hely szín írás be li köz lé sé vel a Ku ra tó ri um el nö ke hív ja
össze úgy, hogy a meg hí vót és a na pi ren dek kel kap cso la -
tos ira to kat az érin tett ta gok a ki tû zött idõ pont elõtt leg -
alább 8 nap pal ko ráb ban meg kap ják. A Ku ra tó ri um ülé sét
az el nök kö te les össze hív ni, ha azt leg alább 3 tag a na pi -
rend meg je lö lé sé vel írás ban kez de mé nye zi.

A Ku ra tó ri u mot, mint az in téz ke dés re jo go sult ve ze tõ
szer vet a Fel ügye lõ Bi zott ság in dít vá nyá ra, an nak meg té -
te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül össze kell hív ni. E ha tár idõ 
ered mény te len el tel te ese tén a Ku ra tó ri um össze hí vá sá ra a 
Fel ügye lõ Bi zott ság is jo go sult.

Ha az arra jo go sult szerv a tör vényes mû kö dés hely re ál -
lí tá sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg,
a Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni a
tör vényességi fel ügye le tet el lá tó szer vet, va la mint az ala -
pí tói jog kör gya kor ló ját.

n) A Ku ra tó ri um ülé se it az el nök aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén az ál ta la ki je lölt ku ra tó ri u mi tag ve ze ti.

o) A Ku ra tó ri um ülé se i rõl jegy zõ köny vet kell fel ven ni.
p) A Ku ra tó ri um az SzMSz-ben ha tá roz za meg a ha tá -

ro za tok nyil ván tar tá sá nak rend jét (a dön té sek tar tal mát,
idõ pont ját, ha tá lyát, a tá mo ga tók és el len zõk szám ará -
nyát), a ha tá ro za tok és a ke let ke zett ira tok meg õr zé sé nek
ide jét, a dön té sek köz lé sé nek mód ját, a nyil vá nos ság ra ho -
za tal sza bá lya it, a Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la -
to san ke let ke zett ira tok ba való be te kin tés rend jét és a mû -
kö dés, szol gál ta tás igény be vé te lé nek, va la mint a be szá -
mo lók köz lé sé nek nyil vá nos sá gi sza bá lya it.

A Köz ala pít vány kö te les az Ala pí tó tá jé koz ta tá sá ra is
szol gá ló éves be szá mo ló jó vá ha gyá sá val egy ide jû leg köz -
hasz nú sá gi je len tést ké szí te ni az ala pít vá nyi va gyon fel -
hasz ná lá sá ról, il let ve a Köz ala pít vány mû kö dé sé rõl.

A köz hasz nú sá gi je len tés el fo ga dá sa a Ku ra tó ri um ki zá -
ró la gos ha tás kö ré be tar to zik, an nak tar tal mát és egyéb fel -
té te le it a Kszt. alap ján a Köz ala pít vány SzMSz-e ha tá roz -
za meg.

11. A Köz ala pít vány Fel ügye lõ Bi zott sá ga

a) A Köz ala pít vány el len õr zé sé re ki lenc tagú Fel -
ügyelõ Bi zott ság mû kö dik. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja it,

kö zü lük an nak el nö két az Ala pí tók ké rik fel ha tá ro zott,
 hároméves idõ tar tam ra az Or szá gos Ér dek egyez te tõ
 Tanácsban kép vi se let tel ren del ke zõ or szá gos mun ka adói,
mun ka vál la lói szö vet sé gek, a Pénz ügy mi nisz té ri um, a
 Védett Szer ve ze tek Or szá gos Szö vet sé ge, il let ve a fej lesz -
tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos egy-egy tag ra
 vonatkozó ja vas la ta alap ján. Amennyi ben az erre jo go sult
az elsõ Fel ügye lõ Bi zott ság ese té ben 1997. ja nu ár 31-éig,
ezt köve tõen pe dig az erre vo nat ko zó fel hí vá sok tól szá mí -
tott 30 na pon be lül ja vas lat té te li jo gá val bár mely ok ból
nem él, úgy az Ala pí tók jo go sul tak az ál ta luk ki vá lasz tott
sze mélyt fel ügye lõ bi zott sá gi tag nak fel kér ni.

A Fel ügye lõ Bi zott ság ha tá ro zat ké pes, ha leg alább
öt tag ja je len van. Ha tá ro za ta it egy sze rû szó több ség gel
hoz za. Mû kö dé si rend jét maga ál la pít ja meg.

b) A Fel ügye lõ Bi zott ság el len õr zi a Köz ala pít vány
– ke ze lõ szer vé nek,
– mun ka szer vé nek

te vé keny sé gét.
c) A Fel ügye lõ Bi zott ság, mint a Köz ala pít vány fel -

ügye lõ szer ve, el len õr zi a köz hasz nú szer ve zet mû kö dé sét
és gaz dál ko dá sát. En nek so rán a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk tõl
je len tést, a szer ve zet mun ka vál la ló i tól pe dig tá jé koz ta tást
vagy fel vi lá go sí tást kér het, to váb bá a ki e mel ke dõ en köz -
hasz nú szer ve zet köny ve i be és ira ta i ba be te kint het, azo kat
meg vizs gál hat ja.

d) A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai ta nács ko zá si jog gal
részt ve het nek a Ku ra tó ri um ülé se in.

A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke kér he ti a Ku ra tó ri um el -
nö ké tõl a Ku ra tó ri um össze hí vá sát, ha a Fel ügye lõ Bi zott -
ság tu do má sá ra ju tott in for má ci ók alap ján va la mely fon tos 
kér dés ben dön tés szük sé ges. A Ku ra tó ri um el nö ke ilyen
eset ben 15 na pon be lül kö te les a Ku ra tó ri um ülé sét össze -
hív ni.

A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les a Ku ra tó ri u mot, va la mint 
az Ala pí tót tá jé koz tat ni, a Ku ra tó ri um össze hí vá sát kez de -
mé nyez ni, ha ar ról sze rez tu do mást, hogy

– a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán olyan jog sza bály -
sér tés vagy a Köz ala pít vány ér de ke it egyéb ként sú lyo san
sér tõ ese mény (mu lasz tás) tör tént, amely nek megszünte -
tése vagy kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sa, il let ve eny hí té se
az in téz ke dés re jo go sult Ku ra tó ri um, vagy az ala pí tói jog -
kör gya kor ló já nak dön té sét te szi szük sé ges sé, va la mint ha

– a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po zó
tény me rült fel.

e) A Fel ügye lõ Bi zott ság, il let ve an nak meg bí zá sá ból a 
Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke – a ha tá ro zat ho za ta lá tól szá -
mí tott 5 na pon be lül – bár mely ku ra tó ri u mi ha tá ro zat új ra -
tár gya lá sát kez de mé nyez he ti.

f) A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai tisz te let díj ban ré sze sül -
nek, mely nek havi mér té ke az aláb bi:

el nök: a mi ni mál bér négy sze re se,
ta gok: a mi ni mál bér két sze re se.
g) A Fel ügye lõ Bi zott ság sze mé lyi össze té te le a kö vet -

ke zõ:

A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke:
Pi ri si Ká roly
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A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai:
Nye nyes tán né End rész Ka ta lin
Ba logh Zol tán
Ne mo da Ist ván
Recs ka End re
So mo di Ist ván né dr.
Ke le ti Ta más
Vin cze Géza
Ríz Ádám
h) A Fel ügye lõ Bi zott ság mû kö dé sé re al kal maz ni kell

a Kszt. 11.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ket.
A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ké re és tag ja i ra az Ala pí tó

Ok irat 10. b) pont já ban meg ha tá ro zott összeférhetetlen -
ségi ren del ke zé sek az irány adók. Nem le het a Fel ügye lõ
Bi zott ság el nö ke vagy tag ja a Köz ala pít vány al kal ma zott -
ja, to váb bá az a sze mély, aki

– a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja,
– a Köz ala pít vánnyal, mint ki e mel ke dõ en köz hasz nú

szer ve zet tel a meg bí za tá sán kí vü li mun ka vég zés re irá -
nyuló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza bály más képp
nem ren del ke zik,

– a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül,
 kivéve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat, il let ve az elõ zõ ek ben megha -
tározott sze mé lyek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  §
b) pont ja], élet tár sa.

12. A Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja

a) A Köz ala pít vány szám vi te li rend jé nek el len õr zé sét
füg get len, pá lyáz ta tást köve tõen fel kért könyv vizs gá ló
lát ja el.

A könyv vizs gá ló
– be te kint het a Köz ala pít vány köny ve i be,
– meg vizs gál hat ja a Köz ala pít vány pénz tá rát, érték -

papír- és áru ál lo má nyát, szer zõ dé se it és bank szám lá ját,
– el lát hat ja a Ku ra tó ri um ál tal meg ha tá ro zott egyéb

könyv vizs gá ló fel ada to kat.
b) A könyv vizs gá ló el len jegy zé se nél kül a Ku ra tó ri um

a Köz ala pít vány éves be szá mo ló já nak el fo ga dá sá ról ér vé -
nye sen ha tá ro za tot nem hoz hat.

c) Nem le het a Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja az a
sze mély, aki

– a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja,
– a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vü li más te vé -

keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy mun -
ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza -
bály más képp nem ren del ke zik,

– a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül,
 kivéve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat, il let ve

– az elõ zõ ek ben meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá tar to -
zó ja [Ptk. 685.  § b) pont ja], élet tár sa.

13. A Köz ala pít vány mun ka szer ve ze te

13.1. Köz ala pít vá nyi Iro da

a) A Köz ala pít vány és a Ku ra tó ri um mû kö dé sé vel,
gaz dál ko dá sá val kap cso la tos dön tés-elõ ké szí té si ope ra tív, 

ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat – ki vé ve a Cél szer ve ze tek kel,
va la mint az EQUAL Nem ze ti Prog ram iro dá val kap cso la -
tos fel ada to kat – az ügy ve ze tõ igaz ga tó ál tal ve ze tett Köz -
ala pít vá nyi Iro da lát ja el. Az ügy ve ze tõ igaz ga tó munka -
viszonyának lé te sí té se és meg szün te té se az Ala pí tók elõ -
ze tes egyet ér té sé vel meg ho zott ku ra tó ri u mi dön tés alap ján 
tör té nik. Az ügy ve ze tõ igaz ga tó fe lett min den más mun -
kál ta tói jo got a Ku ra tó ri um el nö ke gya ko rol, az ügy ve ze tõ
igaz ga tó dí ja zá sá nak, jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá hoz, a
vele szem be ni mun kál ta tói kár té rí té si igény érvényesíté -
séhez, kül föl di ki kül de té sé nek el ren de lé sé hez azon ban a
Ku ra tó ri um elõ ze tes egyet ér té se szük sé ges. A Köz ala pít -
vá nyi Iro da al kal ma zot tai fe lett a mun kál ta tói jo go kat az
ügy ve ze tõ igaz ga tó gya ko rol ja.

b) Az ügy ve ze tõ igaz ga tó dönt mind azok ban a kér dé -
sek ben, ame lyek nem tar toz nak a Ku ra tó ri um ha tás kö ré be, 
il let ve ame lye ket a Ku ra tó ri um ha tá ro za tá val a Köz ala pít -
vá nyi Iro da ha tás kö ré be utal.

A Köz ala pít vá nyi Iro da fel ada tai kü lö nö sen:
– a Ku ra tó ri um dön té se i nek elõ ké szí té se, a dön té sek

vég re haj tá sa és a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak az el len -
õr zé se, il let ve en nek meg szer ve zé se, a Ku ra tó ri um tit kár -
sá gi fel ada ta i nak el lá tá sa,

– a Köz ala pít vány éves mun ka ter vé nek, költ ség ve tés -
ter ve ze té nek és a Köz ala pít vá nyi Iro da mû kö dé si költ -
ség-elõ irány za tá nak elõ ké szí té se,

– a Köz ala pít vány köny ve i nek ve ze té se, éves be szá -
mo ló já nak ké szí té se és min den egyéb ad mi niszt ra tív fel -
adat el lá tá sa.

c) Az ügy ve ze tõ igaz ga tó rész le tes fel ada ta it, va la mint
kép vi se le ti meg ha tal ma zá sá nak sza bá lya it az SzMSz-ben
kell meg ha tá roz ni.

13.2. Cél szer ve ze ti Iro da

a) A Cél szer ve ze tek mû kö dé sé vel kap cso la tos dön -
tés-elõ ké szí té si, ope ra tív, ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat az
iro da igaz ga tó ál tal ve ze tett Cél szer ve ze ti Iro da lát ja el. Az
iro da igaz ga tó mun ka vi szo nyá nak lé te sí té se és meg szün te -
té se az Ala pí tók elõ ze tes egyet ér té sé vel meg ho zott ku ra tó -
ri u mi dön tés alap ján tör té nik. Az iro da igaz ga tó fe lett min -
den más mun kál ta tói jo got a Ku ra tó ri um el nö ke gya ko rol,
az iro da igaz ga tó dí ja zá sá nak, jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá -
hoz, a vele szem be ni mun kál ta tói kár té rí té si igény ér vé -
nye sí té sé hez, kül föl di ki kül de té sé nek el ren de lé sé hez
azon ban a Ku ra tó ri um elõ ze tes egyet ér té se szük sé ges. A
Cél szer ve ze ti Iro da al kal ma zot tai fe lett a mun kál ta tói jo -
go kat az iro da igaz ga tó gya ko rol ja.

b) Az iro da igaz ga tó dönt mind azok ban a kér dé sek ben,
ame lyek nem tar toz nak a Ku ra tó ri um ha tás kö ré be, il let ve
ame lye ket a Ku ra tó ri um ha tá ro za tá val a Cél szer ve ze ti Iro -
da ha tás kö ré be utal.

A Cél szer ve ze ti Iro da fel ada tai kü lö nö sen:
– a Cél szer ve ze tek mû kö dé sé nek fi gye lem mel kí sé ré -

se, az ál la mi tu laj do no si ér de kek ér vé nye sü lé sét ve szé -
lyez te tõ hely zet ben a szük sé ges tu laj do no si be avat ko zás
elõ ké szí té se és kez de mé nye zé se;
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– a Cél szer ve ze tek cél sze rin ti mû kö dé sét ösz tön zõ ve -
ze tõi ér de kelt sé gi rend sze rek ki dol go zá sa,

– a Cél szer ve ze tek ál tal kez de mé nye zett tu laj do no si
dön té sek szak mai elõ ké szí té se,

– a Cél szer ve ze ti Iro da éves mû kö dé si költ ség-elõ -
irány za tá nak elõ ké szí té se.

c) Az iro da igaz ga tó rész le tes fel ada ta it, va la mint kép -
vi se le ti meg ha tal ma zá sá nak sza bá lya it az SzMSz-ben kell
meg ha tá roz ni.

13.3. EQUAL Nem ze ti Prog ram iro da

a) Az EQUAL prog ra mok meg va ló sí tá sá val kap cso la -
tos dön tés-elõ ké szí té si, ope ra tív, ad mi niszt rá ci ós fel ada -
to kat az iro da igaz ga tó ál tal ve ze tett EQUAL Nem ze ti
Prog ram iro da lát ja el. Az iro da igaz ga tó mun ka vi szo nyá -
nak lé te sí té se és meg szün te té se az Ala pí tók elõ ze tes
egyet ér té sé vel meg ho zott ku ra tó ri u mi dön tés alap ján tör -
té nik. Az iro da igaz ga tó fe lett min den más mun kál ta tói jo -
got a Ku ra tó ri um el nö ke gya ko rol, az iro da igaz ga tó dí ja -
zá sá nak, jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá hoz, a vele szem be ni
mun kál ta tói kár té rí té si igény ér vé nye sí té sé hez, kül föl di
ki kül de té sé nek el ren de lé sé hez azon ban a Ku ra tó ri um elõ -
ze tes egyet ér té se szük sé ges. Az EQUAL Nem ze ti Prog -
ram iro da al kal ma zot tai fe lett a mun kál ta tói jo go kat az iro -
da igaz ga tó gya ko rol ja.

b) Az iro da igaz ga tó dönt mind azok ban a kér dé sek ben,
ame lyek nem tar toz nak a Ku ra tó ri um ha tás kö ré be, il let ve
ame lye ket a Ku ra tó ri um ha tá ro za tá val az EQUAL Nem -
zeti Prog ram iro da ha tás kö ré be utal.

Az EQUAL Nem ze ti Prog ram iro da fel ada tai kü lö nö -
sen:

– elõ ké szí ti az EQUAL Irá nyí tó Ha tó ság ál tal ré szé re
de le gált és hi va ta lo san rög zí tett fel ada to kat a pá lyáz ta tás -
sal, pro jekt ki vá lasz tás sal, mo ni tor ing gal, ér té ke lés sel,
 tapasztalatátadással és nem zet kö zi együtt mû kö dés sel kap -
cso lat ban, és köz re mû kö dik azok vég re haj tá sá ban,

– az Eu ró pai Bi zott ság el vá rá sa i val össz hang ban az
EQUAL Irá nyí tó Ha tó ság gal együtt mû kö dés ben mû köd -
te ti az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges mo ni tor ing és ér té ke lé si in for ma ti kai rend -
szert, amely alap ján a prog ram vég re haj tás ról nap ra kész
in for má ci ó kat szol gál tat,

– részt vesz az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés
Mo ni tor ing Bi zott sá gá ban,

– ele get tesz az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zést
érin tõ tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek,

– részt vesz a Kom mu ni ká ci ós Stra té gia, va la mint a
 Tapasztalat-átadási Stra té gia ki dol go zá sá ban és vég re haj -
tá sá ban.

c) Az iro da igaz ga tó rész le tes fel ada ta it, va la mint kép -
vi se le ti meg ha tal ma zá sá nak sza bá lya it az SzMSz-ben kell
meg ha tá roz ni.

14. A Köz ala pít vány kép vi se le te

a) A Köz ala pít vány ál ta lá nos és ön ál ló kép vi se lõ je a
Ku ra tó ri um el nö ke, tar tós aka dá lyoz ta tá sa ese tén he lyet te -
sí té sé re Koz ma Ká roly vagy An talf fy Gá bor ku ra tó ri u mi
ta gok ön ál ló an jo go sul tak.

A Köz ala pít vány bank szám lá ja fe let ti ren del ke zés re a
Ku ra tó ri um el nö ke a he lyet te sí té sé re jo go sult ku ra tó ri u mi
ta gok kö zül bár me lyi kük kel együt te sen, a ku ra tó ri u mi el -
nök tar tós aka dá lyoz ta tá sa ese tén pe dig a he lyet te sí tés re
jo go sult ku ra tó ri u mi ta gok együt te sen jo go sul tak.

b) A Ku ra tó ri um el nö ke és tag jai a köz tiszt vi se lõk jog -
ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé se i nek
meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz nek,
mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 11/A.  § (4) be -
kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

15. Záró ren del ke zé sek

a) A Köz ala pít vány a Ptk.-ban, va la mint az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes
kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi
LXV. tör vény ben (a továb biak ban: kü lön jog sza bály)
meg ha tá ro zott ese tek ben és mó don szû nik meg. Eb ben az
eset ben a Köz ala pít vány va gyo na – a hi te le zõk ki elé gí té se
után – az Ala pí tó kat il le ti meg, azok azt kö te le sek a meg -
szûnt Köz ala pít vány cél ja i hoz ha son ló cél ra for dí ta ni és
er rõl a nyil vá nos sá got meg fele lõen tá jé koz tat ni.

b) A Köz ala pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te li el -
já rá sá ban a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz -
ter jo go sult el jár ni.

c) A 10/b), 10/c), 10/d), 11/a), 12/a), 13/1/a), 13/2/a) és 
a 13/3/a) pont ban meg ha tá ro zott ala pí tói jo go kat az Ala pí -
tók kép vi se le té ben a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egye dül gya ko rol ja.

Min den más ala pí tói jo got az Ala pí tók együt te sen gya -
ko rol nak.

d) A je len Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér -
désekben a kü lön jog sza bály nak a Köz ala pít vány ra
 vonatkozó ren del ke zé se it, va la mint a Ptk. és a Kszt.
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Bu da pest, 2006. no vem ber 30.

Kiss Pé ter s. k., Gyur csány Fe renc s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter mi nisz ter el nök

A FilmJus
Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ

Egyesületének

j o g d í j k ö z l e m é n y e

filmalkotások analóg vagy digitális hordozón
(pl. videoCD, CD-R, CDi, DVD) többszörözött

példányonkénti terjesztése után fizetendõ jogdíjakról
és e felhasználások egyéb feltételeirõl

A Film Jus a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör -
vény (a továb biak ban: Szjt.) 18.  §-a, 23.  § (1), (2), (3) és
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(5) be kez dé sei, 66.  § (3), va la mint 90.  § (1) be kez dé se
alap ján, az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg a film al ko tá sok
ana lóg vagy di gi tá lis hor do zón (pl. vi de oCD, CD-R, CDi,
DVD) tör té nõ több szö rö zé sé nek és pél dá nyon kén ti ter -
jesz té sé nek dí ját és a fel hasz ná lás egyéb fel té te le it:

1. A jog díj köz le mény sze mé lyi és tár gyi ha tá lya
 

1.1. A je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó film -
szer zõk: ren de zõ, film író , ope ra tõr és a Film Jus Fel osz tá si 
Sza bály za tá ban meg je lölt, ezen ka te gó ri ák ba so rolt egyéb
al ko tók.
 

1.2. A jog dí jak a ma gyar or szá gi gyár tá sú (azaz ma gyar -
or szá gi szék hellyel ren del ke zõ film elõ ál lí tó ál tal elõ -
állított) film al ko tá sok ana lóg vagy di gi tá lis hor do zón
(pl.  videoCD, CD-R, CDi, DVD) tör té nõ több szö rö zé se,
il let ve pél dá nyon kén ti ter jesz té se után fi ze ten dõk.
 

1.3. A jog díj fi ze té sé re az Szjt. 66.  § (3) be kez dé se
alap ján el sõ sor ban a film al ko tás elõ ál lí tó ja kö te les, ki vé -
ve, ha a film elõ ál lí tó és a fel hasz ná ló együt tes nyi lat ko za -
tá val bi zo nyít ja, hogy az elõ ál lí tó a fel hasz ná ló val kö tött
szer zõ dé sé ben a szer zõi jog díj fi ze té sé nek kö te le zett sé gét
ki fe je zet ten és egy ér tel mû en át há rí tot ta a fel hasz ná ló ra,
mely utób bi eset ben a jog dí jat a fel hasz ná ló kö te les meg -
fizetni (a továb biak ban egy sé ge sen: jog díj fi ze tés re kö te le -
zett). A jog díj fi ze tés re kö te le zett men te sül a Film Jus-nak
tör té nõ jog díj fi ze tés alól, ha a szer zõk (szer zõ dé ses vagy
egy ol da lú) nyi lat ko za tá val iga zol ja, hogy az 1.1. pont ban
fel so rolt film szer zõk az adott fel hasz ná lás után egye di
meg ál la po dás alap ján jog díj ban ré sze sül nek, vagy azt,
hogy az 1.1. pont ban fel so rolt film szer zõk ki fe je zet ten
 lemondtak az õket az adott fel hasz ná lás után meg il le tõ
jog díj ról.

2. A jog díj mér té ke
 

2.1. A jog díj mér té ke függ egy részt a több szö rö zött mû
árá tól, más részt a több szö rö zés pél dány szá má tól, har mad -
részt a fel hasz nált szer zõi jogi vé de lem alatt álló film -
alkotásnak (film al ko tá sok nak) az adott hor do zón le fog lalt
ará nyá tól.

A fi ze ten dõ jog díj ki szá mí tá sá nak mód sze re:
A pél dá nyon kén ti, fo gyasz tói (ÁFÁ-t ma gá ba fog la ló)

ár 8%-a, vagy a fel vé tel ki adó net tó (ÁFA nél kü li) át adá si
árá nak (ter jesz tõk szá má ra köz zé tett ka ta ló gus ár, PPD)
11%-a, szo roz va a meg je le nés pél dány szá má val, szo roz va 
a hor do zón fel hasz nált szer zõi jogi vé de lem alatt álló film -
al ko tás (film al ko tá sok) el fog lalt he lyé nek ará nyá val
( a hor do zó tel jes, hasz nált ka pa ci tá sá hoz vi szo nyít va). Az
elõ zõ mon dat alap ján ki szá mí tott jog dí jat el oszt va a film
perc hosszá val és a da rab szám mal (le me zen kén ti mû perc re 
esõ net tó jog díj), a ka pott összeg nek meg kell ha lad nia
a 0,6 Ft-ot (mi ni mum jog díj).

A spe ci á lis célú, nem ön ál ló ter jesz tés re szánt hor do zók
(pl. lap mel lék let) /tö röl ve: má so lá sa/több szö rö zé se ese tén
fi ze ten dõ jog dí jat a Film Jus a ha son ló fel hasz ná lá sok el ve -
i nek a figye lembe véte lével ese ten ként ál la pít ja meg.

 2.2. Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét szem elõtt
tart va a je len jog díj köz le mény ha tá lya alatt az aláb bi jog -
díj ked vez mény ad ha tó: amennyi ben a jog díj fi ze tés re kö te -
le zett egye di meg ál la po dást köt a Film Jus-szal a jog díj -
köz le mény alap ján a rend sze res adat szol gál ta tás ról, va la -
mint szer zõ dés sze rû en, tel jes kö rû en ada tot szol gál tat és
együtt mû kö dik a Film Jus-szal, ak kor a Film Jus az adott
jog díj fi ze tés re kö te le zett re vo nat ko zó an a fi ze ten dõ jog -
díj nak a 2.1. pont ban meg ha tá ro zott mi ni mu mát 30%-kal
csök ken tett összeg ben ve szi figye lembe.
 

2.3. A 2.1. pont ban meg ál la pí tott jog díj nem tar tal maz -
za az ál ta lá nos for gal mi adót, me lyet a jog díj fi ze tés re
 kötelezettnek a meg ál la pí tott jog dí jon fe lül, a min den kor
ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen kell meg fi zet nie.
 

2.4. A jog dí jak kal való el szá mo lás a több szö rö zés
meg kez dé se elõtt ese dé kes.

3. Adat szol gál ta tás
 

3.1. A jog díj fi ze tés re kö te le zett a je len jogdíjköz -
lemény tár gyi ha tá lya alá tar to zó film al ko tá sok ana lóg
vagy di gi tá lis hor do zón több szö rö zött pél dá nyon kén ti ter -
jesztése ese tén az aláb bi ada to kat kö te les szol gál tat ni
a Film Jus-nak:

a) a film al ko tás
– címe,
– mû fa ja,
– az elõ ál lí tás éve,
– elõ ál lí tó ja,
– a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó szer zõk

neve (1.1. pont),
– hossza (min:sec)/rész let ese tén a fel hasz nált rész let

hossza,
– rész let fel hasz ná lá sa ese tén an nak pon tos megjelö -

lése, hogy a fel hasz nált rész let a mû ben hol ta lál ha tó
(min:sec – min:sec);

b) a több szö rö zött pél dány szám;
c) a 2.1. pont nak meg fele lõen az ÁFÁ-t ma gá ban fog -

laló fo gyasz tói ár vagy a PPD össze ge.
 

3.2. A Film Jus és a jog díj fi ze tés re kö te le zett kö zöt ti
szer zõ dés ré szét ké pe zõ adat la pon a jog díj fi ze tés re kö te le -
zett kö te les a sok szo ro sí tó val iga zol tat ni, hogy a film al ko -
tást az adat la pon meg je lölt pél dány szám ban sok szo ro sít ja.
 

3.3. Az adat szol gál ta tás a több szö rö zés meg kez dé se
elõtt ese dé kes.

4. Kö zös sza bá lyok
 

4.1. A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl a Film Jus és
a jog díj fi ze tés re kö te le zett szer zõ dés ben ál la pod nak meg.
A Film Jus a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer -
zõ dés ben a jog díj fi ze tés re kö te le zet tek kö zött in do ko lat -
lan meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, azo nos fel té te lek 
mel lett azo nos ked vez mé nye ket biz to sít.
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 4.2. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban film elõ -
ál lí tó alatt ér ten dõ az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély,
vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa -
ság is, aki re/amely re a film elõ ál lí tó ál tal a szer zõk tõl meg -
szer zett, az 1.2. pont ban rög zí tett mó don tör té nõ fel hasz -
ná lás ra, il let ve a fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó
va gyo ni jog szer zõ dés vagy jog sza bá lyi ren del ke zés foly -
tán át szállt.

5. A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya
 

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2007. ja nu ár
1. nap já tól 2007. de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek.*

             FilmJus

Bu da pest, 2007. már ci us 30.

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

* Az Szjt. 90.  §-ának (3) be kez dé se sze rint a jog dí ja kat és a fel hasz ná lás
egyéb fel té te le it tar tal ma zó díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást
köve tõen a Ma gyar Köz löny ben sa ját ne vé ben nyil vá nos ság ra hoz za. En nek
meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Ma gyar
Köz löny ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell al kal maz ni
 akkor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták,
idõ köz ben le járt.

A FilmJus
Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ

Egyesületének

j o g d í j k ö z l e m é n y e

filmalkotások sugárzással, vezeték útján
vagy más hasonló eszközzel vagy módon történõ

nyilvánossághoz közvetítése, illetve egyes nyilvános
elõadással történõ felhasználása után fizetendõ

jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeirõl

A Film Jus a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör -
vény (a továb biak ban: Szjt.) 24.  §, 26.  § (1)–(7) be kez dé se, 
(8) be kez dé sé nek elsõ mon da ta, 66.  § (3) és 90.  § (1) be -
kez dé se, va la mint a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló
1996. évi I. tör vény 75.  § (7) be kez dé se alap ján, az aláb -
biak sze rint ál la pít ja meg a film al ko tá sok su gár zás sal vagy 
egyéb mó don tör té nõ nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek,
 valamint egyes nyil vá nos elõ adás sal tör té nõ fel hasz ná lá -
sá nak dí ját és a fel hasz ná lás egyéb fel té te le it:

1. A jog díj köz le mény sze mé lyi és tár gyi ha tá lya

1.1. A je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó film -
szer zõk: ren de zõ, film író, ope ra tõr és a Film Jus Fel osz tá si
Sza bály za tá ban meg je lölt, ezen ka te gó ri ák ba so rolt egyéb
al ko tók.

1.2. A je len jog díj köz le mény ben meg ál la pí tott jog dí -
jak a ma gyar or szá gi gyár tá sú (azaz ma gyar or szá gi szék -
helyû film elõ ál lí tó ál tal elõ ál lí tott) film al ko tá sok nak az
1.3. pont ban meg ha tá ro zott nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se,
il let ve egyes nyil vá nos elõ adás sal tör té nõ fel hasz ná lá sa
után fi ze ten dõk.

1.3. A 2. pont ban meg ál la pí tott jog dí jak az 1.2. pont -
ban meg ha tá ro zott film al ko tá sok su gár zás sal, ve ze ték
 útján vagy más ha son ló esz köz zel vagy mó don tör té nõ
nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé re (a továb biak ban: nyil vá -
nos ság hoz köz ve tí tés) te kin tet tel fi ze ten dõk. Nem ér ten dõ
ide az a fel hasz ná lás, ami kor film al ko tá so kat le hí vás ra
tesz nek a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé [Szjt.
26.  § (8) be kez dés, má so dik mon dat], il let ve a film al ko tá -
sok egy ide jû to vább köz ve tí té se [Szjt. 28.  § (2) be kez dés].

1.4. Film al ko tá sok nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se ese tén 
a jog díj köz le mény ha tá lya alá tar toz nak kü lö nö sen a
 Magyar Te le ví zió ar chí vu má ból más mû sor szol gál ta tók
ál tal át vett film al ko tá sok. Nem tar to zik a jog díj köz le mény
ha tá lya alá a te le ví zió – szer ve zet ál tal elõ ál lí tott film al ko -
tá sok nak az elõ ál lí tó te le ví zió – szer ve zet ál tal tör té nõ
nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se. Az en nek fe jé ben járó jog -
díj ról és a fel hasz ná lás egyéb fel té te le i rõl a jog díj fi ze tés re
kö te le zett és a Film Jus egye di szer zõ dés ben ál la pod nak
meg.

1.5. A jog díj fi ze té sé re az Szjt. 66.  § (3) be kez dé se
alap ján el sõ sor ban a film al ko tás elõ ál lí tó ja kö te les, ki vé -
ve, ha az elõ ál lí tó és a fel hasz ná ló együt tes nyi lat ko za tá val 
bi zo nyít ja, hogy az elõ ál lí tó a fel hasz ná ló val kö tött szer -
zõ dé sé ben a szer zõi jog díj fi ze té sé nek kö te le zett sé gét
 kifejezetten és egy ér tel mû en át há rí tot ta a fel hasz ná ló ra,
mely utób bi eset ben a jog dí jat a fel hasz ná ló kö te les meg -
fizetni (a továb biak ban egy sé ge sen: jog díj fi ze tés re kö te le -
zett). A jog díj fi ze tés re kö te le zett men te sül a Film Jus-nak
tör té nõ jog díj fi ze tés alól, ha a szer zõk (szer zõ dé ses vagy
egy ol da lú) nyi lat ko za tá val iga zol ja, hogy az 1.1. pont ban
fel so rolt film szer zõk az adott fel hasz ná lás után egye di
meg ál la po dás alap ján jog díj ban ré sze sül nek, vagy azt,
hogy az 1.1. pont ban fel so rolt film szer zõk ki fe je zet ten
 lemondtak az adott fel hasz ná lás után õket meg il le tõ jog -
díj ról.

2. Film al ko tá sok nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se után
 fizetendõ jog dí jak

2.1. A jog díj mér té ke
2.1.1. A jog díj fi ze tés re kö te le zett a film al ko tás nak az

1.3. pont sze rin ti nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé ért a film -
elõ ál lí tó 2.3.1. pont sze rin ti net tó (ÁFÁ-t nem tartal -
mazó) be vé te le 15%-ának meg fe le lõ, de leg alább az aláb -
biakban meg ha tá ro zott su gár zá son kén ti per cen kén ti
össze gû jog dí jat kö te les meg fi zet ni:

Be kö tött la ká sok (re ci pi en sek) szá ma

200 ezer fe lett 50–200 000 50 ezer alatt

Ke res ke del mi 98,00 Ft 45,00 Ft 14,00 Ft

Köz szol gá la ti 72,00 Ft 31,50 Ft 9,80 Ft
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2.1.2. A film al ko tás nak a su gár zás sal egy idõ ben, szá -
mí tó gé pes há ló zat igény be vé te lé vel is tör té nõ nyil vá nos -
ság hoz köz ve tí té sé ért („si mul cas ting”) a 2.1.1. pont ban
meg ha tá ro zott jog dí jon fe lül, an nak 5%-a fi ze ten dõ.

2.1.3. Nem kell jog dí jat fi zet ni az aláb bi ese tek ben:
a) a film al ko tás rész le té nek két per cet meg nem ha la dó

ter je de lem ben tör té nõ is mé telt su gár zá sa ese té ben, fel té -
ve, hogy a rész let idõ tar ta ma ezen be lül sem ha lad ja meg
a film al ko tás tel jes idõ tar ta má nak tíz szá za lé kát;

b) a film al ko tás rész le té nek mûsorelõ ze tes cél já ra tör -
té nõ is mé telt su gár zá sa ese té ben, egy per cet meg nem
 haladó ter je de lem ben.

2.1.4. Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét szem elõtt
tart va a je len jog díj köz le mény ha tá lya alatt az aláb bi jog -
díj ked vez mény ad ha tó: amennyi ben a jog díj fi ze tés re kö te -
le zett egye di meg ál la po dást köt a Film Jus-szal a jog díj -
köz le mény alap ján a rend sze res adat szol gál ta tás ról, va la -
mint szer zõ dés sze rû en, tel jes kö rû en ada tot szol gál tat és
együtt mû kö dik a Film Jus-szal, ak kor a Film Jus az adott
jogdíj fizetésre kö te le zett re vo nat ko zó an a fi ze ten dõ
 jogdíjnak a 2.1.1. pont ban meg ha tá ro zott mi ni mu mát
30%-kal csök ken tett összeg ben ve szi figye lembe.

2.1.5. A jog dí jak kal való el szá mo lás nap tá ri ne gyed -
éven ként, a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé -
kes.

2.2. Adat szol gál ta tás
2.2.1. Ha a jog díj fi ze tés re kö te le zett és a Film Jus kö -

zöt ti, a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dés
más ként nem ren del ke zik, a jog díj fi ze tés re kö te le zett a
 jelen jog díj köz le mény tár gyi ha tá lya alá tar to zó film al ko -
tá sok su gár zá sa ese tén az aláb bi ada to kat kö te les szol gál -
tat ni a Film Jus-nak:

a) a film al ko tás
– címe,
– mû fa ja,
– az elõ ál lí tás éve,
– elõ ál lí tó ja,
– a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó szer zõi

(1.1. pont),
– hossza (min:sec)/rész let ese tén en nek hossza,
– rész let ese tén an nak pon tos meg je lö lé se, hogy az

adott rész let a mû ben hol ta lál ha tó (min:sec – min:sec),
– a 2.1.3. pont sze rin ti be vé tel össze ge,
– a 2.1.3. pont sze rin ti be vé tel hány su gár zás el len ér té ke.
2.2.2. Az adat szol gál ta tás nap tá ri ne gyed éven ként,

a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes.

2.3. Ér tel me zõ ren del ke zé sek
2.3.1. A 2. pont ban meg ál la pí tott jog dí jak szá mí tá sá nál 

be vé tel alatt a film al ko tás elõ ál lí tó já nak az adott film al ko -
tás adott fel hasz ná ló nak tör té nõ ér té ke sí té sé bõl szár ma zó,
ÁFÁ-val csök ken tett, net tó be vé te lét kell ér te ni.

2.3.2. A köz mû sor – szol gál ta tók ra és a nem nye re ség -
ér de kelt mû sor szol gál ta tók ra a köz szol gá la ti mû sor szol -
gál ta tók ra meg ál la pí tott jog díj mér té ket kell al kal maz ni.

2.3.3. Köz szol gá la ti, köz mû sor-szol gál ta tó és nem
nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó alatt a rá di ó zás ról és
te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény 2.  §-ában meg -
határozott fo gal ma kat kell ér te ni.

2.3.4. Ke res ke del mi mû sor szol gál ta tó alatt azo kat a
mû sor szol gál ta tó kat kell ér te ni, ame lyek a 2.3.3. pont
alap ján nem mi nõ sül nek köz szol gá la ti vagy köz mû sor-
szol gál ta tó nak vagy nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál -
ta tó nak.

3. Film al ko tá sok egyes nyil vá nos elõ adás sal tör té nõ
fel hasz ná lá sa után fi ze ten dõ jog dí jak

3.1. A jog díj mér té ke
3.1.1. A jog dí jat a jog díj fi ze tés re kö te le zett nek a nyil -

vá nos elõ adás (hó na pok ban szá mí tott) idõ tar ta má tól, a
nyil vá nos elõ adás mó do za tá tól (egy vagy több ve tí tõn
és/vagy kép er nyõn), a be csült lá to ga tó szám tól, a kért
 belépti díj mér té ké tõl, va la mint a nyil vá no san elõ adott
film al ko tás má sod perc hosszá tól füg gõ en az egy má sod -
perc re esõ jog díj ala pul vé te lé vel kell meg fi zet nie az aláb -
bi ak sze rint:

3.1.2. Az egy má sod perc re esõ jog díj ha von ta:
2,18 Ft/má sod perc/hó nap.

Ezt az össze get, amennyi ben a nyil vá nos elõ adás több
te rem ben, több ve tí tõn, il let ve kép er nyõn tör té nik, vagy
emelt össze gû be lé põ dí jat al kal maz nak, vagy a lá to ga tók
be csült szá ma ha von ta meg ha lad ja a 3000-ret, az aláb bi
jog díj szor zók kal kell meg szo roz ni:

Köz ve tí tés mód ja: Jog díj szor zó

 Több te rem ben, több ve tí tõ,
 il let ve kép er nyõ

1,3

Be lé põ díj mér té ke:

 Emelt össze gû be lé põ díj 1,5

Be csült lá to ga tó szám ha von ta:

 3000 fö lött 2

3.1.3. A jog dí jak kal való el szá mo lás fél éven te, a fél -
évet kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes.

3.2. Adat szol gál ta tás
3.2.1. A jog díj meg ál la pí tá sa ér de ké ben a jog díj fi ze tés -

re kö te le zett a je len jog díj köz le mény tár gyi ha tá lya alá tar -
to zó film al ko tá sok nyil vá nos elõ adá sa ese tén az aláb bi
ada to kat kö te les szol gál tat ni a Film Jus-nak:

a) a film al ko tás
– címe,
– mû fa ja,
– elõ ál lí tó ja,
– ren de zõ je,
– hossza (min:sec)/mû rész let ese tén a nyil vá no san elõ -

adott rész let hossza,
– mû rész let nyil vá nos elõ adá sa ese tén an nak pon -

tos meg je lö lé se, hogy a rész let a mû ben hol ta lál ha tó
(min:sec – min:sec);

2007/45. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2847



b) a nyil vá nos elõ adás kez de te;
c) a nyil vá nos elõ adás idõ tar ta ma;
d) a nyil vá no san elõ adott mû/mû rész let na pon ta hány

kép er nyõn, hány al ka lom mal je le nik meg;
e) az adott fél év re vo nat ko zó lá to ga tott sá gi ada tok;
f) a nyil vá nos elõ adás meg te kin té sé ért sze dett be lé põ -

díj mér té ke az adott fél év ben.
3.2.2. Az adat szol gál ta tás nap tá ri fél éven ként, a fé lé vet 

kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes. Amennyi ben a mû fel -
hasz ná lá sá ban vál to zás kö vet ke zik be, a meg vál to zott ada -
to kat a vál to zást kö ve tõ har minc mun ka na pon be lül kö zöl -
ni kell.

4. Kö zös sza bá lyok

4.1. A 2.1.2. és 3.1.2. pon tok ban meg ál la pí tott jog díj
nem tar tal maz za az ál ta lá nos for gal mi adót, me lyet a jog -
díj fi ze tés re kö te le zett nek az e pon tok ban meg ál la pí tott
jog dí jon fe lül, a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok nak
meg fele lõen kell meg fi zet nie.

4.2. A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl a Film Jus és
a jog díj fi ze tés re kö te le zett szer zõ dés ben ál la po dik meg.
A Film Jus a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer -
zõ dés ben a jog díj fi ze tés re kö te le zet tek kö zött in do ko lat -
lan meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, azo nos fel té te lek 
mel lett azo nos ked vez mé nye ket biz to sít.

4.3. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban film elõ -
ál lí tó alatt ér ten dõ az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély,
vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa -
ság is, aki re/amely re a film elõ ál lí tó ál tal a szer zõk tõl meg -

szer zett, az 1.3. pont ban rög zí tett mó don tör té nõ fel hasz -
ná lás ra, il let ve a fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó
va gyo ni jog szer zõ dés vagy jog sza bá lyi ren del ke zés foly -
tán át szállt.

5. A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2007. ja -
nuár 1. nap já tól 2007. de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek.*

             FilmJus

Bu da pest, 2007. már ci us 19.

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

* Az Szjt. 90.  §-ának (3) be kez dé se sze rint a jog dí ja kat és a fel hasz ná lás
egyéb fel té te le it tar tal ma zó díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást
köve tõen a Ma gyar Köz löny ben sa ját ne vé ben nyil vá nos ság ra hoz za. En nek
meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Ma gyar
Köz löny ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell al kal maz ni
 akkor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták,
idõ köz ben le járt.

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 36. szá má ban meg je lent
12/2007. (III. 28.) MeHVM–SZMM együt tes ren de let címe he lye sen:

„A 2004–2006. évi Hu mán erõ for rás Fej lesz té si Ope ra tív Prog ram
1.1.  intézkedése: a mun ka nél kü li ség meg elõ zé se és ke ze lé se ke re té ben nyújt -
ha tó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 5/2006.
(VIII. 11.) MeHVM–SZMM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról”

(Kéz irat hi ba)
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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07.1214 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


