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II. rész  JOGSZABÁLYOK 
 

A Kormány rendeletei 
 

A Kormány 
76/2007. (IV. 19.) Korm. 

rendelete 

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) 
2006. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről* 

 
1. § 

 
A Kormány az SzMGSz-nek a Vasutak Együttműködési Szervezete (OSzZsD) 
Főbizottsága által 2005. november 17-én elfogadott módosításai és kiegészítései 
szövegét e rendelettel kihirdeti. 

 
(Az SzMGSz 2006. évi módosításai és kiegészítései a Magyar Köztársaság 

vonatkozásában 2006. július 1-jén, illetve 2006. szeptember 1-jén hatályba léptek.) 
 
 

2. § 
 

(1) A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) 
kihirdetéséről szóló 170/2002. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)  
2. §-ában kihirdetett SzMGSz módosításainak és kiegészítéseinek – 2006. július 
1-jén hatályba lépett – orosz nyelvű hiteles szövege, illetve hivatalos magyar nyelvű 
fordítása a következő: 
  
1. Статья 8, § 3 изложить в редакции: 
«Нагрузка от оси вагона на рельсы при перевозке в международном сообщении  
по железным дорогам колеи 1435 мм не должна превышать  20 т, за 
исключением БДЖ, на которых нагрузка от оси вагона на рельсы не должна 
превышать 22,5 т(1) , и ВЖД (2). Нагрузка от оси вагона на рельсы при перевозке 
по ВЖД колеи 1000 мм не должна превышать            14 т(3) . 
Временные ограничения  нагрузки от оси вагона на  рельсы  менее 20 т могут 
быть введены отдельными железными дорогами в исключительных случаях, 
обоснованных техническими условиями, и только на пограничных переходах». 
 
(1)   Нагрузка от оси вагона на рельсы – 20 т и нагрузка на погонный метр = 7,2 т/м относится к 
следующим станциям БДЖ: Асеновград, Бояново, Болшевик, Брацигово, Черквица, Долна 
Митрополия, Елхово, Долен Чифлик, Хисара, Куртово-Конаре, Милковица, Нови Пазар, 

                                            
* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2007. évi 49. számának II. kötete CD-n tartalmazza, 
melyet az előfizetők kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 
Budapest 62, Pf. 357). 
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Панагюрище, Петрич, Поморие, Съединение, Сарафово, Сомовит, Старо Орехово, Стрелча, 
Тенево, Въча. 
 Для пути следования Видин-Калафат-порт: 
нагрузка от оси вагона на рельсы = 18 т; 
нагрузка на погонный метр = 3,6 т/м; 
обмен вагонами с больше, чем 4 осями возможен лишь после предварительного согласования 
между ЧФР и БДЖ. 
(2) Нагрузка от оси вагона на рельсы ≤ 20 т и нагрузка на погонный               метр ≤ 6,0 т/м 
относится к следующим путям следования ВЖД колеи  1435 мм и смешанных колей (между 
1435 мм и 1000 мм): Йенвьен – Донгданг и Донгданг – Уонгби. 
(3) Нагрузка от оси вагона на рельсы  ≤ 14 т и нагрузка на погонный                 метр ≤ 4,2 т/м 
относится к следующим путям следования ВЖД колеи   1000 мм: Запбат – Лаокаи (через 
ст.Ханой или ст. Хадонг), Йенвьен – Хайфон, Йенвьен – Донгданг, Ханой – Винь. 
Для пути следования Винь – Дананг: 
нагрузка от оси вагона на рельсы ≤ 14 т; 
нагрузка на погонный метр ≤ 4,1 т/м». 
 
2. Статья 9, § 6  
– в  первом предложении слова «нагрузки на ось вагона» заменить словами 
«нагрузка от оси вагона на рельсы»; 
– в подпункте 1) исключить слова  «Социалистической Республики Вьетнам».   
 
3. Статья 10, § 4, в первом предложении слова «в соответствии с внутренними 
правилами и тарифами, действующими на этих железных дорогах,» заменить 
словами «в соответствии с внутренними правилами и   применяемыми этими 
железными дорогами для таких перевозок тарифами». 
 
4. Статья 13, § 4, в первом предложении после слов «произведенные ею 
расходы по перевозкам» записать слова «в том числе» и далее по тексту. 
 
5. Статья 20, § 13, в первом предложении второго абзаца слова «в  
соответствии с внутренними правилами и тарифами, действующими на той 
железной дороге, на которой произошла задержка» заменить словами «в 
соответствии с внутренними правилами и применяемыми для таких перевозок 
тарифами той железной дорогой, на которой произошла задержка». 
 
6. Статья 21, § 7, 
– во втором абзаце слова «в соответствии с внутренними правилами и 
тарифами, действующими на этих железных дорогах» заменить словами «в 
соответствии с внутренними правилами и   применяемыми этими железными 
дорогами для таких перевозок тарифами»; 
– в третьем абзаце слова «в соответствии с внутренними правилами и 
тарифами, действующими на соответствующих транзитных железных дорогах» 
заменить словами «в соответствии с внутренними правилами и  применяемыми  
соответствующей транзитной  железной дорогой   для таких перевозок 
тарифами». 
 
1. A 8. Cikk 3. §-át a következő szöveggel kell helyettesíteni: 
„3. §  A vasúti kocsik tengelyterhelése nemzetközi forgalomban végzett 
fuvarozásnál az 1435 mm nyomközű vasutakon legfeljebb 20 tonna lehet, kivéve a 
BDZ-t, ahol a tengelyterhelés nemzetközi forgalomban legfeljebb 22,5 t3) lehet és a 
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VZD4)-t. A VZD 1000 mm nyomközű vonalain végzett fuvarozásnál a vasúti kocsik 
tengelyterhelése nem lehet több 14 t5)-nál. 
Egyes vasutak műszaki okokkal indokolt kivételes esetekben a tengelyterhelést 
átmenetileg 20 tonnánál alacsonyabbra is korlátozhatják, de csak a 
határátmeneteken. 
 
3) 20 t tengelyterhelés és 7,2 t/m folyóméter terhelés érvényes a BDZ következő állomásaira: 
Asenovgrad, Bojanovo, Bolsevik, Bracigovo, Cherkvica, Dolna Mitropolija, Elhovo, Dolen Chiflik, 
Hisara, Kurtovo-Konare, Milkovica, Novi Pazar, Panagjurishche, Petric, Pomorie, Sjedinenije, 
Sarafovo, Somovit, Staro Orehovo, Strelcha, Tenovo, Vjcha.  
A Vidin-Kalafat-port útvonalra: 
– a tengelyterhelés = 18 t; 
– a folyóméter-terhelés = 3,6 t/m; 
– 4-nél több tengelyes kocsik átadása csak a CFR és a BDZ előzetes egyeztetése mellett 
megengedett. 
4) Legfeljebb 20 t tengelyterhelés és legfeljebb 6,0 t/m folyóméter terhelés érvényes a VZD következő 
1435 mm nyomtávolságú és kettős nyomtávolságú (1435 mm és 1000 mm) vonalaira: Yenvien – 
Dongdang és Dongdang – Uongbi. 
5) Legfeljebb 14 t tengelyterhelés és legfeljebb 4,2 t/m folyóméter terhelés érvényes a VZD következő 
1000 mm nyomtávolságú vonalaira: Zapbat – Laocai (Hanoi vagy Hadong állomásokon keresztül), 
Yenvien – Hai Phong, Yenvien – Dongdang, Hanoi – Ving. 
A Ving – Danang útvonalra: 
– a tengelyterhelés ≤ 14 t; 
– a folyóméter terhelés ≤ 4,1 t/m.“ 
 
2. A 9. Cikk 6. §-ának 1) alpontjából „a Vietnami Szocialista Köztársaság” 
szavakat törölni kell. 
 
3. A 10. Cikk 4. §-ának első bekezdésében „az érvényes belföldi szabályozásuk 
és díjszabásaik szerinti” szavakat „az érvényes belföldi szabályozásuk és az e 
vasutakon az ilyen fuvarozáshoz alkalmazott díjszabások szerinti” szavakkal kell 
helyettesíteni. 
 
4. A 13. Cikk 4. §-ának első bekezdésében „a fuvarozás közben felmerült és” 
szavakat „a fuvarozás közben felmerült, ezen belül” szavakkal kell helyettesíteni, 
tovább a szöveg szerint. 
 
5. A 20. Cikk 13. §-a második bekezdésének első mondatában az „annak a 
vasútnak az érvényes belföldi előírásai és díjszabásai szerint” szavakat az „annak a 
vasútnak az érvényes belföldi előírásai és az ilyen fuvarozásokhoz általa alkalmazott 
díjszabások szerint” szavakkal kell helyettesíteni. 
 
6. A 21. Cikk 7. §-ának  
– második bekezdésében az „e vasutakon érvényes belföldi előírások és díjszabások 
szerint” szavakat az „e vasutakon érvényes belföldi előírások és az ilyen 
fuvarozásokhoz általuk alkalmazott díjszabások szerint” szavakkal kell helyettesíteni; 
– harmadik bekezdésében az „érintett átmeneti vasutakon érvényes belföldi elő-
írások és díjszabások szerint történik” szavakat az „érintett átmeneti vasutakon érvé-
nyes belföldi előírások és a vonatkozó átmeneti vasút által az ilyen fuvarozásokhoz 
alkalmazott díjszabások szerint történik” szavakkal kell helyettesíteni.  
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(2) Az R1. 2. §-ában kihirdetett SzMGSz módosításainak és kiegészítéseinek – 2006. 
szeptember 1-jén hatályba lépett – orosz nyelvű hiteles szövege, illetve annak 
hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: 

 
1. Статья 2, § 1, в первом абзаце слово «СМГС» заменить словами              «, 
предусмотренным настоящим Соглашением,». 
 
2. Статья 3, § 2, в первом абзаце после слов «всеми станциями» поставить 
сноску «2», а внизу страницы поместить содержание сноски: «2 Перевозка 
грузов в соответствии с Приложением 22 производится только по указанным в 
нем маршрутам.».  
 
3. Статью 6 дополнить новым § 11: 
«§ 11. При перевозках грузов в страны, в которых применяются «Единые 
правовые предписания к договору о международной железнодорожной 
перевозке грузов» (ЦИМ – Приложение В к Конвенции о международных 
железнодорожных перевозках – КОТИФ), и в обратном направлении может 
применяться накладная ЦИМ/СМГС. Особенности применения накладной 
ЦИМ/СМГС приведены в Приложении 22 (Руководство по накладной 
ЦИМ/СМГС).» 
 
4. Статью 7 дополнить новым § 15:   
«Договор перевозки может быть оформлен накладной ЦИМ/СМГС. Образец 
накладной, руководство по её заполнению приведены в Приложении 22 
(Руководство по накладной ЦИМ/СМГС).» 
  
5. Статья 11, § 2, слова «в графе 23» заменить словами «в графе «Документы, 
приложенные отправителем». 
 
6. Статью 22 дополнить новым параграфом: 
«§ 2. Железная дорога, принявшая груз к перевозке по накладной ЦИМ/СМГС, 
ответственна за выполнение договора перевозки с момента приема груза к 
перевозке до момента проставления календарного штемпеля станции на месте 
переотправки, а в обратном направлении – с момента проставления 
календарного штемпеля станции на месте переотправки до выдачи груза на 
станции назначения.»  
Считать действующий § 2 соответственно § 3. 
 
7. Статья 23, § 1 дополнить новым абзацем: 
«При перевозке грузов по накладной ЦИМ/СМГС ответственность железной 
дороги, установленная настоящим разделом, начинается с момента приема 
груза к перевозке до момента проставления в накладной ЦИМ/СМГС 
календарного штемпеля станции на месте переотправки, а в обратном 
направлении –  с момента проставления в накладной календарного штемпеля 
станции на месте переотправки до выдачи груза на станции назначения.» 
 
8. Статья 29, § 10, в последнем предложении исключить слово «СМГС». 
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1. A 2. Cikk, 1. § első bekezdésének szövegében az „SZMGSZ fuvarlevéllel” 
kifejezést a következő kifejezéssel kell helyettesíteni: „az e Megállapodás szerinti 
fuvarlevéllel”. 
 
2. A 3. Cikk, 2. § első bekezdésében a „valamennyi állomása” szavak után «2» 
lábjegyzetet kell felvenni a következő szöveggel: 
„2 A 22. számú mellékletben foglaltak szerinti árufuvarozást csak az abban 
megnevezett útirányokon kell végezni.” 
 
3. A 6. Cikket új 11. §-sal kell kiegészíteni: 
„11. § Olyan országokba végzett fuvarozáshoz, amelyekben a „Nemzetközi Vasúti 
Árufuvarozási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályokat” (a CIM-et, amely a 
COTIF Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény B. függeléke) alkalmazzák, és 
ellenkező irányban alkalmazható a CIM/SZMGSZ fuvarlevél. A CIM/SZMGSZ 
fuvarlevél alkalmazásának sajátosságait a 22. számú melléklet (CIM/SZMGSZ 
Fuvarlevél Kézikönyv) tartalmazza.” 
 
4. A 7. Cikket új 15. §-sal kell kiegészíteni: 
„A fuvarozási szerződés CIM/SZMGSZ fuvarlevéllel is megköthető. A fuvarlevél 
mintáját, kitöltési útmutatóját a 22. számú melléklet (CIM/SZMGSZ Fuvarlevél 
Kézikönyv) tartalmazza.” 
 
5. A 11. Cikk 2. §-ában (utolsó bekezdés) a „23. rovatában” szavakat „«A feladó 
által csatolt kísérőiratok» rovatában” szavakkal kell helyettesíteni. 
 
6. A 22. Cikket új §-sal kell kiegészíteni: 
„2. § Az a vasút, amely az árut CIM/SZMGSZ fuvarlevéllel fuvarozásra átvette, 
felelősséggel tartozik a fuvarozási szerződésben foglaltak végrehajtásáért az árunak 
fuvarozásra történt felvételétől a fuvarlevélnek az újrafeladást végző állomás 
egyesített állomásnév- és keletbélyegző lenyomatával történő ellátásáig, ellenkező 
irányban pedig a fuvarlevélnek az újrafeladást végző állomás egyesített állomásnév- 
és keletbélyegző lenyomatával történő ellátásától a rendeltetési állomáson végzett 
kiszolgáltatásáig.”  
A 2. §-t megfelelően 3. §-ra kell átszámozni. 
 
7. A 23. Cikk 1. §-át új bekezdéssel kell kiegészíteni: 
„Az árunak CIM/SZMGSZ fuvarlevéllel végzett fuvarozása esetén a vasút e 
fejezetben szabályozott felelőssége az árunak fuvarozásra történt felvételétől a 
CIM/SZMGSZ fuvarlevélnek az újrafeladást végző állomás egyesített állomásnév- és 
keletbélyegző lenyomatával történő ellátásáig, ellenkező irányban pedig a 
fuvarlevélnek az újrafeladást végző állomás egyesített állomásnév- és keletbélyegző 
lenyomatával történő ellátásától a rendeltetési állomáson végzett kiszolgáltatásáig 
terjed.” 
 
8. A 29. Cikk 10. § utolsó bekezdéséből törölni kell az „SZMGSZ” mozaikszót (és 
a magyar nyelvű szövegben az előtte álló „az” névelőt „a” névelővel kell 
helyettesíteni). 
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3. § 
 

(1) Az R1. 2. §-ában kihirdetett SzMGSz mellékletei 2006. évi módosításainak és 
kiegészítéseinek orosz nyelvű hiteles szövegét, illetve azok magyar nyelvű fordítását 
e rendelet mellékletei tartalmazzák.  
 
(2) A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Megállapodás (SzMGSz) 2005. évi 
módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 260/2005. (XII. 9.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. számú melléklete helyébe e rendelet – az SzMGSz 
2. számú mellékletét tartalmazó – 1. számú melléklete lép. 
 
(3) Az R1.-gyel kihirdetett SzMGSz 10. számú melléklete e rendelet 2. számú 
melléklete szerint módosul. 
 
(4) Az R2. 10. számú mellékletével kihirdetett SzMGSz 14. számú melléklet 1. Rész 
1. Fejezete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul, valamint kiegészül 
e rendelet 4. számú mellékletében foglalt harmadik Fejezettel.  
 
(5) Az R1. kiegészül e rendelet – az SzMGSz 22. számú mellékletét tartalmazó  
– 5. számú, valamint – az SzMGSz 22.1. számú mellékletét tartalmazó – 6. számú 
mellékletével.  
 
 

4. § 
 

A Magyar Köztársaság területén működési engedéllyel rendelkező, vasúti 
árufuvarozási tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok az R1.-gyel 
kihirdetett SzMGSz azon mellékleteit, amelyekre az SzMGSz módosításait és 
kiegészítéseit szabályozó 37. Cikk rendelkezései nem vonatkoznak, vagyis egyoldalú 
bejelentéssel módosíthatók, nevezetesen: 

 

a) a közepes konténerek kezelésére megnyitott állomások jegyzékét (8.1. számú 
melléklet), 
b) a nagykonténerek kezelésére megnyitott állomások jegyzékét (8.2. számú 
melléklet), 
c) a rakodólapra rakott áruk fuvarozására megnyitott állomások jegyzékét 9.1. számú 
melléklet), 
d) a felszólamlások elintézésére illetékes vasúti szolgálati helyek megnevezéseiről 
és címeiről készült jegyzéket (19. számú melléklet), 
e) a közúti járműszerelvények, közúti cserefelépítmények és félpótkocsik kezelésére 
megnyitott állomások jegyzékét (21.1. számú melléklet), 
f) a CIM/SzMGSz Fuvarlevél Kézikönyvet alkalmazó CIT tagok és SZMGSZ 
részesek, valamint útirányok felsorolása (22. számú melléklet 1. számú függeléke), 
g) újrafeladási helyek jegyzékét (22. számú melléklet 3. számú függeléke), 
h) az egyeztetési igényeket befogadó szolgálati helyek címjegyzékét (22. számú 
melléklet 4. számú függeléke) 
 

az OSzZsD Főbizottság hivatalos értesítéseivel összhangban, lapjukban, 
honlapjukon, ügyfélszolgálati és árufelvételi helyeiken kifüggesztéssel, vagy más 
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alkalmas módon közzéteszik, és lehetővé teszik a fuvaroztatók részére az abba való  
betekintést. 
 
 

5. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát 
veszti 
 

a) az R1. 4. §-a, és 
 

b) az R2. 3. §-ának (3) bekezdése, valamint 2. számú melléklete. 
 
(2) Az SzMGSz 2. számú mellékletének hatálya alá tartozó áruk a 2007. július 1-jéig 
tartó átmeneti időszakban feladhatók az R2. 3. §-ában kihirdetett 2. számú melléklet 
rendelkezései szerint is, ha a feladó a fuvarlevélnek „Az áru megnevezése” rovatába 
bejegyzi a következő szöveget: „A 2006. július 1-je előtt alkalmazott SZMGSZ 
2. számú melléklete szerinti fuvarozás / Перевозка по Прил. 2 к СМГС 
применявшемуся до 01.07.2006 г.” 
 
(3) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős 
miniszter gondoskodik. 
 
 
 Gyurcsány Ferenc s. k., 
 miniszterelnök 
 
 



A Kormány
77/2007. (IV. 19.) Korm.

rendelete

az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai 
Köztársaság között a polgári globális navigációs

mûholdrendszerrõl (GNSS)  szóló Együttmûködési
Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad az Euró pai
Kö zös ség és tag ál la mai, valamint a Ko re ai Köz tár sa ság
kö zött a pol gá ri glo bá lis na vi gá ci ós mû hold rend szer rõl
(GNSS)  szóló Együtt mû kö dé si Meg álla po dás (a továb -
biak ban: Meg álla po dás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Meg álla po dás hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö -
vet ke zõ:

„Együttmûködési Megállapodás az Európai Közösség
és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság között
a polgári globális mûholdas navigációs rendszerrõl

(GNSS)

Az Euró pai Kö zös ség (a továb biak ban: a Kö zös ség),
és
a Bel ga Ki rály ság,
a Cseh Köz tár sa ság,
a Dán Ki rály ság,
a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság,
az Észt Köz tár sa ság,
a Gö rög Köz tár sa ság,
a Spa nyol Ki rály ság,
a Fran cia Köz tár sa ság,
Ír or szág,
az Olasz Köz tár sa ság,
a Cip ru si Köz tár sa ság,
a Lett Köz tár sa ság,
a Lit ván Köz tár sa ság,
a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség,
a Ma gyar Köz tár sa ság,
Mál ta,
a Hol land Ki rály ság,
az Oszt rák Köz tár sa ság,
a Len gyel Köz tár sa ság,
a Por tu gál Köz tár sa ság,
a Szlo vén Köz tár sa ság,

a Szlo vák Köz tár sa ság,
a Finn Köz tár sa ság,
a Svéd Ki rály ság,
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga,
az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés szer zõ dõ

 felei, a továb biak ban: tag ál la mok, egyrészrõl,
a Ko reai Köz tár sa ság, a továb biak ban: Ko rea, más -

részrõl,

a továb biak ban: a szer zõ dõ fe lek;

figye lembe véve a glo bá lis na vi gá ci ós mû hold rend szer
(a továb biak ban: GNSS) pol gá ri cé lok ra tör té nõ fej lesz té -
sé ben rej lõ közös érdekeket,

fel is mer ve a GA LI LEO-prog ram je len tõ sé gét, mint az
euró pai és ko re ai na vi gá ci ós és in for má ci ós inf ra struk tú rá -
hoz  való hozzájárulást,

fel is mer ve Ko rea mû hol das na vi gá ci ós te vé keny sé ge i -
nek fejlettségét,

te kin tet tel a GNSS-al kal ma zá sok fej lesz té sé nek erõ sö -
dé sé re Ko re á ban, Eu ró pá ban és a világ más részein,

a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. Cikk

A megállapodás célja

A meg álla po dás cél ja, hogy a pol gá ri glo bá lis navigá -
ciós mû hold rend szer hez (GNSS)  való euró pai és ko re ai
hoz zá já ru lá sok ke re té ben ösz tö nöz ze, elõ se gít se és erõ sít -
se a felek közti együttmûködést.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

E meg álla po dás al kal ma zá sá ban:
a) ,,Pon tos ság nö ve lés”: olyan re gi o ná lis vagy he lyi

me cha niz mus, mint az Euró pai Geo sta ci o ná ri us Navigá -
ciós Át fe dé si Szol gál ta tás (EGNOS). Ezek a me cha niz mu -
sok a glo bá lis GNSS-rend szer fel hasz ná lói szá má ra fo ko -
zot tabb tel je sít ményt, mint pl. na gyobb pon tos sá got, hoz -
zá fér he tõ sé get, in teg ri tást és meg bíz ha tó sá got tesz nek le -
he tõ vé.

b) A ,,GALILEO”: egy pol gá ri irá nyí tás alatt álló ön -
álló, ci vil, euró pai, glo bá lis mû hol das hely meg ha tá ro zó,
na vi gá ci ós és idõ mé rõ rend szer, ame lyet a Kö zös ség és
annak tag ál la mai a GNSS-szol gál ta tá sok el lá tá sá ra dol -
goz tak és fej lesz tet tek ki. A GALILEO mû köd te té se
 magánfélre át ru ház ha tó. A GALILEO nyílt hoz zá fé ré sû,
ke res ke del mi célú, élet biz ton sá gi, ku ta tá si és men té si
szol gál ta tá so kat, valamint egy kor lá to zott hoz zá fé ré sû, a
köz szfé ra en ge dé lye zett fel hasz ná ló i nak szük ség le te it
szem elõtt tar tó sza bá lyo zott köz szol gál ta tást fog lal ma -
gában.
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c) ,,A GALILEO he lyi ele mei”: a hasz nált fõ kons tel lá -
ci ó ból szár ma zó in for má ci ó kon túl a GA LI LEO-mû hold
na vi gá ci ós és idõ mé ré si je le it a fel hasz ná lók felé köz ve tí tõ 
he lyi rend sze rek. A he lyi ele me ket a re pü lõt erek, a ki kö tõk 
és a vá ro sok vagy föld raj zi lag ki hí vást je len tõ kör nyé kek
kö rü li to váb bi tel je sít mé nyek el éré se ér de ké ben le het al -
kal maz ni. A GALILEO a he lyi ele me ket ál ta lá nos mo del -
lek kel lát ja el.

d) ,,Glo bá lis na vi gá ci ós és idõ mé rõ be ren de zés”: bár -
mi lyen pol gá ri vég fel hasz ná lói be ren de zés, ame lyet arra
ter vez tek, hogy mû hol das na vi gá ci ós, hely zet meg ha tá ro -
zá si vagy idõ mé ré si je le ket to váb bít son, fo gad jon vagy
dol goz zon fel szol gál ta tás nyúj tás vagy re gi o ná lis pon tos -
ság nö ve lés sel tör té nõ mû kö dés cél já ból.

e) ,,Sza bá lyo zá si in téz ke dés”: bár mely tör vény, ren de -
let, sza bály, el já rás, ha tá ro zat, köz igaz ga tá si ren del ke zés.

f) ,,In te ro pe ra bi li tás”: fel hasz ná lói szin ten egy olyan
hely zet, amely ben egy két rend sze rû vevõ együtt tud ja két
rend szer je le it hasz nál ni, és ez ál tal azo nos vagy jobb tel je -
sít ményt ér el, mint ha csak egy rend szert hasz nál na.

g) ,,Szel lem i tu laj don”: a Szel lem i Tu laj don Vi lág szer -
ve ze té nek lé te sí té sé re Stock holm ban, 1967. jú li us 14-én
kelt egyez mény 2. cik ké ben ta lál ha tó fo ga lom meg ha tá ro -
zás az irány adó.

h) ,,Fe le lõs ség”: egy sze mély vagy jog alany ál tal más
sze mély nek vagy jog alany nak oko zott kár meg té rí té sé nek
jogi fe le lõs sé ge a kü lön le ges jogi alap el vek kel és sza bá -
lyok kal össz hang ban. E kö te le zett sé get egy meg álla po dás
(szer zõ dé ses fe le lõs ség) vagy egy jog sza bály (szer zõ dé -
sen kí vü li fe le lõs ség) ír hat ja elõ.

i) ,,Mi nõ sí tett in for má ció”: olyan, az EU-ból, egy tag -
ál lam ból, nem EU or szá gok ból vagy nem zet kö zi szer ve -
zet tõl szár ma zó, jo go su lat lan köz zé té tel el le ni vé del met
igény lõ in for má ció, amely az alap ve tõ ér de kek nek, be le -
ért ve a fe lek vagy egy tag ál lam nem zet biz ton sá gát, bár mi -
lyen szin ten árt hat. Az in for má ció mi nõ sí té sét a mi nõ sí té si 
je lö lés jel zi. Az ilyen in for má ci ó kat a vo nat ko zó tör -
vényeknek és jog sza bá lyok nak meg fele lõen mi nõ sí tik, és
azo kat vé de ni kell bi zal mas jel le gük és in teg ri tá suk el -
vesz té sé vel és azok nyil vá nos ság ra ke rü lé sé vel szem ben.

3. Cikk

Az együttmûködés elvei

A fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy az e meg álla po dás
ha tá lya alá tar to zó együtt mû kö dé si te vé keny sé gek re a kö -
vet ke zõ alap el ve ket alkalmazzák:

1. A jo gok és kö te le zett sé gek, be le ért ve a hoz zá já ru lá -
so kat is, ál ta lá nos egyen sú lyán ala pu ló kölcsönös elõnyök.

2. Part ner ség a GA LI LEO-prog ram ban a GALILEO
igaz ga tá sá ra vo nat ko zó el já rá sok kal és sza bá lyok kal
összhangban.

3. Köl csö nös le he tõ sé gek biz to sí tá sa az Euró pai Kö -
zös ség, annak tag ál la mai és Ko rea pol gá ri fel hasz ná lá sú
GNSS-pro jek te i ben  való rész vé tel re.

4. Az együtt mû kö dé si te vé keny sé gek szem pont já ból
fon tos in for má ci ók meg fe le lõ idõ ben tör té nõ cse ré je.

5. A szel lem i tu laj don jo gok meg fe le lõ vé del me e meg -
álla po dás 8. cik ke (3) be kez dé sé nek meg fele lõen.

6. Mû hol das na vi gá ci ós szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak
sza bad sá ga a fe lek te rü le tén.

7. GNSS-ter mé kek kor lá to zá sok tól men tes ke res ke del -
me a fe lek te rü le tén.

4. Cikk

Az együttmûködési tevékenységek területei

(1) A mû hol das na vi gá ci ó val és idõ meg ha tá ro zás sal
kap cso la tos együtt mû kö dé si te vé keny sé gek te rü le tei a kö -
vet ke zõk: rá dió spekt rum, tu do má nyos ku ta tás és kép zés,
ipar i együtt mû kö dés, ke res ke de lem és pi ac fej lesz tés,
szab vá nyok, ta nú sí tá si és sza bá lyo zá si in téz ke dé sek, pon -
tos ság nö ve lés, biz ton ság, fe le lõs ség és a költ sé gek fe de zé -
se. A fe lek az (1) be kez dés ben ta lál ha tó fel so ro lást a meg -
álla po dás 14. cik ké ben lét re ho zott GNSS ope ra tív bi zott -
ság ha tá ro za ta alap ján mó do sít hat ják.

(2) E meg álla po dás nem fog lal ja ma gá ban a fe lek kö vet -
ke zõ te rü le te ken tör té nõ együtt mû kö dé sét. Amennyi ben a
fe lek meg ál la pod nak, hogy az együtt mû kö dés a kö vet ke zõ 
te rü le tek re tör té nõ ki ter jesz té sé bõl köl csö nös elõ nyök
szár maz nak, a fe lek kö zött tár gya lá so kat kell foly tat ni a
meg fe le lõ meg ál la po dá sok meg kö té se ér de ké ben:

2.1. ér zé keny GA LI LEO-tech no ló gi ák és be ren de zé -
sek, ame lyek az Euró pai Kö zös ség ben vagy tag ál la ma i ban 
ér vé nyes ex port el len õr zé si sza bá lyo zás vagy az atom -
sorompó-egyezménnyel kap cso la tos sza bá lyo zá si in téz ke -
dé sek alá tar toz nak, valamint krip tog rá fia és je len tõs adat -
vé del mi tech no ló gi ák és be ren de zé sek,

2.2. GALILEO krip tog rá fia és in for má ció biz ton ság
(INFOSEC),

2.3. GALILEO rend szer biz ton sá gi ar chi tec tú ra (ûr szeg -
mens, föld i és fel hasz ná lói szeg mens),

2.4. GALILEO glo bá lis szeg men se i nek biz ton ság vé -
del mi sa já tos sá gai,

2.5. a kor mány za ti el len õr zé sû szol gál ta tás a meg ha tá -
ro zá si, fej lesz té si, vég re haj tá si, vizs gá la ti, ér té ke lé si és
mû kö dé si (igaz ga tás és fel hasz ná lás) sza ka szok ban,
valamint

2.6. a mû hol das na vi gá ci ót és a GA LI LEO-t érin tõ mi -
nõ sí tett in for má ci ók cse ré je.

(3) E meg álla po dás nem érin ti a GA LI LEO-prog ram
mû kö dé se cél já ból az Euró pai Kö zös ség jog sza bá lyai ál tal 
lét re ho zott in téz mé nyi struk tú rát. Nem érin ti to váb bá az
atom so rom pó val kap cso la tos kö te le zett ség vál la lá sok nak
és a ket tõs fel hasz ná lá sú áruk ex port el len õr zé sé nek vég re -
haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zá si in téz ke dé se ket, be le ért -
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ve tech no ló gi á hoz fû zõ dõ szel lem i tu laj don át adá sá nak el -
len õr zé sé re vo nat ko zó in téz ke dé se ket, sem a nem zet biz -
ton sá gi in téz ke dé se ket.

5. Cikk

Az együttmûködési tevékenységek formái

(1) Az al kal ma zan dó sza bá lyo zá si in téz ke dé se ik re is fi -
gye lem mel a fe lek a le he tõ leg na gyobb mér ték ben tá mo -
gat ják az e meg álla po dás ke ret ében meg ha tá ro zott együtt -
mû kö dé si te vé keny sé ge ket a 4. cikk ben fel so rolt te rü le te -
ken tör té nõ te vé keny sé ge ik ben  való rész vé tel re vo nat ko zó 
ha son ló le he tõ sé gek biz to sí tá sa cél já ból.

(2) A fe lek meg ál la pod nak, hogy a 6–13. cikk ben em lí -
tett együtt mû kö dé si te vé keny sé ge ket folytatják.

6. Cikk

Rádióspektrum

(1) A Nem zet kö zi Táv köz lé si Unió ke re té ben ed dig el -
ért si ke rek re épít ve a fe lek meg ál la pod nak, hogy foly tat ják 
az együtt mû kö dést és egy más köl csö nös tá mo ga tá sát a
rádió spektrum te rü le tén.

(2) Eb ben az össze füg gés ben a fe lek in for má ci ót cse rél -
nek a frek ven cia igé nyek kel kap cso lat ban, tá mo gat ják a
meg fe le lõ frek ven cia el osz tást a GALILEO és a le en dõ,
mû hol das pon tos ság nö ve lõ rend szert (SBAS) is ma gá ban
fog la ló ko re ai GNSS szá má ra, hogy biz to sít sák a GA LI -
LEO-szol gál ta tá sok el ér he tõ sé gét a vi lág szin tû és kü lö nö -
sen ko re ai és a kö zös ség be li fel hasz ná lók szá má ra.

(3) Fel is mer ve a rá di ó na vi gá ci ós spekt rum meg sza kí tás
és za va rás el le ni vé del mé nek fon tos sá gát, a fe lek meg ha tá -
roz zák a za var for rá so kat, és köl csö nö sen el fo gad ha tó
meg ol dá so kat kell ta lál ni uk az ilyen za va rok meg szün te té -
sé re.

(4) A fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a 14. cikk ben
meg ha tá ro zott bi zott sá got meg bíz zák a meg fe le lõ me cha -
niz mu sok ki dol go zá sá val az ered mé nyes kap cso lat tar tás,
valamint az ága za ton be lü li együtt mû kö dés biz to sí tá sa
cél já ból.

(5) E meg ál la po dás ban egyet len ren del ke zés meg fo gal -
ma zá sa sem tér het el a Nem zet kö zi Táv köz lé si Unió al kal -
ma zan dó ren del ke zé se i tõl, be le ért ve a Nem zet kö zi Táv -
köz lé si Unió Nem zet kö zi Rá di ó sza bály za tát is.

7. Cikk

Tudományos kutatás

A fe lek kö zös sé gi és ko re ai ku ta tá si prog ra mo kon ke -
resz tül tá mo gat ják a kö zös ku ta tá si te vé keny sé ge ket a

GNSS te rü le tén, be le ért ve az Euró pai Kö zös ség ku ta tá si
és fej lesz té si ke ret prog ram ját, az Euró pai Ûr ügy nök ség
ku ta tá si prog ram ja it, valamint Ko rea mi nisz té ri u ma i nak
és ügynökségeinek GNSS-re vonatkozó programjait.

A kö zös ku ta tá si te vé keny sé gek hoz zá já rul nak a pol gá ri 
fel hasz ná lá sú GNSS jö võ be li to vább fej lesz té sé re vo nat -
ko zó ter ve zé sé hez.

A fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a 14. cikk ben meg -
ha tá ro zott bi zott sá got meg bíz zák a meg fe le lõ me cha niz -
mu sok ki dol go zá sá val az ered mé nyes kap cso lat tar tás,
valamint a ku ta tá si prog ra mok ban tör té nõ rész vé tel biz to -
sí tá sa cél já ból.

8. Cikk

Ipari együttmûködés

(1) A fe lek – a GA LI LEO-rend szer lét re ho zá sa,
valamint a GA LI LEO-al kal ma zá sok és -szol gál ta tá sok
hasz ná la tá nak és fej lesz té sé nek elõ moz dí tá sa cél já ból –
ösz tön zik és tá mo gat ják a két fél ipa rai köz ti együtt mû kö -
dést, kü lö nö sen kö zös vál lal ko zá sok ban, valamint az euró -
pai ipar i tár su lá sok ban  való ko re ai, illetve a ko re ai ipar i
tár su lá sok ban  való euró pai rész vé te len ke resz tül.

(2) A fe lek a 14. cikk ben meg ha tá ro zott ope ra tív bi zott -
ság ke re te in be lül kö zös ipar i együtt mû kö dé si ta nács adó
cso por tot hoz nak lét re a mû hol dak fej lesz té se és gyár tá sa,
pá lyá ra ál lí tá si szol gál ta tá sok, föld i ál lo más lé te sít mé nyek 
és a szol gál ta tást al kal ma zó ter mé kek te rén adó dó együtt -
mû kö dé si le he tõ sé gek vizs gá la ta és az ezzel kap cso la tos
irány mu ta tás ér de ké ben.

(3) Az ipar i együtt mû kö dés meg könnyí té se ér de ké ben a 
fe lek a TRIPS meg álla po dás és a mind két fél ál tal alá írt
nem zet kö zi egyez mé nyek ál tal meg ha tá ro zott nem zet kö zi
elõ írásokkal össz hang ban biz to sít ják a szel lem i, az ipar i és 
a ke res ke del mi tu laj don jo gok meg fe le lõ és ha té kony vé -
del mét a GALILEO/EGNOS mû kö dé se és fej lesz té se
szem pont já ból re le váns te rü le te ken és ága za tok ban, be le -
ért ve az em lí tett elõ írások ha té kony vég re haj tá sát is.

(4) Az ér zé keny, ki fe je zet ten a GA LI LEO-prog ram szá -
má ra ki fej lesz tett vagy a prog ram ál tal fi nan szí ro zott, a ha -
tás kör rel ren del ke zõ GALILEO biz ton sá gi ha tó ság ál tal
ex port el len õr zés alá esõ nek mi nõ sí tett ér zé keny áru cik kek 
Ko re á ból har ma dik or szá gok ba tör té nõ ki vi te lét az ille té -
kes GALILEO biz ton sá gi ha tó ság nak elõ ze tesen en ge dé -
lyez nie kell. Bár mely, a 4. cikk (2) be kez dé sé ben em lí tett
kü lön meg ál la po dás nak is ki kell dol goz nia egy meg fe le lõ
me cha niz must, amely alap ján a fe lek ja vas la tot te het nek
egyes ele mek ex port en ge dé lye zé si kö te le zett ség alá vo ná -
sá ra.

(5) A meg álla po dás cél ki tû zé se i nek tel je sí té se ér de ké -
ben a fe lek ösz tön zik az Euró pai Ûr ügy nök ség és a
GNSS-hez kap cso ló dó ko re ai mi nisz té riu mok és ügy nök -
sé gek kö zöt ti kap cso la tok erõ sí té sét.
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9. Cikk

Kereskedelem- és piacfejlesztés

(1) A fe lek ösz tön zik az euró pai és a ko re ai mû hol -
das na vi gá ci ós inf ra struk tú rá val, fel sze re lé sek kel, a
GALILEO he lyi ele me i vel és al kal ma zá sa i val tör té nõ ke -
res ke del met és az ezek be tör té nõ be ru há zá so kat.

(2) E cél ból a fe lek erõ fe szí té se ket tesz nek a GALILEO
mû hol das na vi gá ci ós te vé keny sé gek köz is mert sé gé nek
nö ve lé sé re, meg ha tá roz zák a GNSS-al kal ma zá sok ese tén
a nö ve ke dés le het sé ges aka dá lya it, és meg hoz zák a meg -
felelõ in téz ke dé se ket e nö ve ke dés meg könnyí té se érde -
kében.

(3) A fel hasz ná lók igé nye i nek azo no sí tá sa és ha té kony
meg vá la szo lá sa ér de ké ben a fe lek fon to ló ra ve szik egy kö -
zös GNSS fel hasz ná lói fó rum lét re ho zá sát.

(4) E meg álla po dás nem érin ti a fe lek a Ke res ke del mi
Vi lág szer ve ze tet lét re ho zó Mar ra kesh-i Egyez mény sze -
rin ti jo ga it és kö te le zett sé ge it.

10. Cikk

Szabványok, tanúsítás és szabályozási intézkedések

(1) A glo bá lis mû hol das na vi gá ci ós szol gál ta tá so kat
érin tõ össze han golt nem zet kö zi szab vá nyo sí tá si és ta nú sí -
tá si meg kö ze lí tés ér té két fel is mer ve a fe lek kö zö sen tá mo -
gat ják a GA LI LEO-szab vá nyok ki dol go zá sát, és elõ moz -
dít ják azok vi lág szer te tör té nõ al kal ma zá sát, hang súlyt
fek tet ve a más GNSS-rend sze rek kel  való in te ro pe ra bi li -
tás ra is.

Az együtt mû kö dés cél ja, hogy elõ moz dít sa a GA LI -
LEO-szol gál ta tá sok vi lág szin tû na vi gá ci ós és idõ meg ha -
tá ro zá si szab vá nyok ként  való, szé les kör ben tör té nõ in no -
va tív al kal ma zá sát nyil vá nos, ke res ke del mi és élet-biz ton -
sá gi cé lok ból. A fe lek meg ál la pod nak, hogy ked ve zõ fel té -
te lek te rem té sé re tö rek sze nek a GA LI LEO-al kal ma zá sok
fej lesz té sé hez.

(2) E meg álla po dás cél ki tû zé se i nek elõ moz dí tá sa és
vég re haj tá sa ér de ké ben a fe lek szük ség sze rint együtt mû -
köd nek a mû hol das na vi gá ci ós, hely zet meg ha tá ro zá si és
idõ meg ha tá ro zá si, ne ve ze te sen a Nem zet kö zi Pol gá ri
 Repülési Szer ve zet ben, a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer -
ve zet ben és a Nem zet kö zi Táv köz lé si Uni ó ban fel me rü lõ
kér dé sek ben.

(3) A két ol da lú kap cso la tok te rén a fe lek biz to sít ják,
hogy a GNSS-t érin tõ tech ni kai szab vá nyok ra, hi te le sí tés -
re, en ge dé lye zé si kö ve tel mé nyek re és el já rá sok ra vo nat -
ko zó in téz ke dé sek nem kor lá toz zák szük ség te le nül a ke -
res ke del met. A nem ze ti kö ve tel mé nyek nek ob jek tív, meg -
kü lön böz te tés-men tes és a kérdésre vonatkozó, átlátható
kritériumokon kell alapulniuk.

(4) A fe lek a jog ha tó sá guk hoz tar to zó te rü le te ken el fo -
gad ják azo kat a sza bá lyo zá si in téz ke dé se ket, ame lyek a
GALILEO hasz ná la ta, kü lö nö sen a ve võ ké szü lé kek, a
föld i és a vi lág ûr be te le pí tett ele mek ki hasz nál ha tó sá ga ér -
de ké ben szük sé ge sek. E te kin tet ben a Ko re ai Köz tár sa ság
kor mány a a GALILEO szá má ra a rá di ós táv köz lés te rü le -
tén leg alább olyan ked ve zõ bá nás mó dot biz to sí t mint a
töb bi ha son ló szol gál ta tás szá má ra.

(5) A fe lek elõ se gí tik a ko re ai kép vi se lõk rész vé te lét az
euró pai szab vány ügyi szer ve ze tek ben.

11. Cikk

A GNSS globális és regionális földi pontosságnövelõ
rendszereinek kifejlesztése

(1) A fe lek együtt mû köd nek egy más sal a GALILEO/
EGNOS in teg ri tá sá nak, az EGNOS- és a GALILEO-
 szolgáltatások fo lya ma tos sá gá nak, pon tos sá gá nak és más
GNSS-rend sze rek kel  való in te ro pe ra bi li tás nak op ti má lis
biz to sí té kát szol gá ló föld i rend sze rek meg ha tá ro zá sá ban
és meg valósításában.

(2) Eb bõl a cél ból a fe lek re gi o ná lis szin ten együtt mû -
köd nek egy, a GA LI LEO-rend sze ren ala pu ló, re gi o ná lis,
föld i pon tos ság nö ve lõ rend szer Ko re á ban tör té nõ ki épí té -
se ér de ké ben. A re gi o ná lis rend szer cél ja, hogy re gi o ná lis
in teg ri tá si szol gál ta tá so kat biz to sít son a GALILEO glo bá -
lis rend szer e ál tal nyúj tott szol gál ta tá so kon kí vül. En nek
elõ fu tá ra ként a fe lek fon to ló ra ve he tik az EGNOS ki ter -
jesz té sét a ke let-ázsi ai ré gi ó ra.

(3) He lyi szin ten a fe lek elõ se gí tik a GALILEO he lyi
ele me i nek fej lesz té sét.

12. Cikk

Biztonság

(1) A fe lek a glo bá lis na vi gá ci ós mû hol das rend sze re ket 
meg vé dik a nem ren del te tés sze rû hasz ná lat tal, in ter fe ren -
ci á val, meg sza kí tás sal és el len sé ges cse lek mé nyek kel
szem ben.

(2) A fe lek sa ját jog ha tó sá gu kon be lül min den le het sé -
ges in téz ke dést meg tesz nek a mû hol das na vi gá ci ós rend -
sze rek és az azok hoz kap cso ló dó inf ra struk tú ra foly to nos -
sá gá nak és biz ton sá gá nak ga ran tá lá sa ér de ké ben.

(3) A fe lek fel is me rik, hogy a GA LI LEO-rend szer és
-szol gál ta tá sok biz ton sá gá ról  való gon dos ko dás ra irá -
nyuló együtt mû kö dés fon tos cél ki tû zés.

(4) Ezért a fe lek a GNSS biz ton sá gi kér dé se i vel fog lal -
ko zó meg fe le lõ kon zul tá ci ós csa tor nát ál lí ta nak fel.

A rész le tes gya kor la ti sza bá lyo kat és el já rá so kat a fe lek
ille té kes biz ton sá gi ha tó sá gai együt te sen ha tá roz zák meg.
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13. Cikk

Felelõsség és költségmegosztás

A fe lek együtt mû köd nek, hogy a pol gá ri GNSS-szol -
gál ta tá sok biz to sí tá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben fe le lõs sé -
gi rend sze re ket és költ ség fe de ze ti sza bá lyo kat ha tá roz za -
nak meg és hajtsanak végre.

14. Cikk

Együttmûködési mechanizmus

(1) Az e meg álla po dás sze rin ti együtt mû kö dé si te vé -
keny sé gek ko or di ná lá sát és meg könnyí té sét a Ko re ai Köz -
tár sa ság ne vé ben a ko re ai kor mány, valamint a Kö zös ség
és annak tag ál la mai ne vé ben az Euró pai Bi zott ság vég zi.

(2) Az 1. cikk ben meg ha tá ro zott cél ki tû zés sel össz -
hang ban e két szerv lét re hoz egy GNSS ope ra tív bi zott sá -
got (a továb biak ban: a bi zott ság), e meg álla po dás igaz ga -
tá sa cél já ból. A bi zott ság mind két fél hi va ta los kép vi se lõ i -
bõl áll, és meg ál la pít ja sa ját, köl csö nös kon szen zu son ala -
pu ló el já rá si sza bály za tát.

Az ope ra tív bi zott ság fel ada tai ma guk ban fog lal ják:

a) aján lá sok ké szí té sét és elõ moz dí tá sát a fe lek szá má -
ra, valamint a meg ál la po dás hoz kap cso ló dó kü lön bö zõ
együtt mû kö dé si te vé keny sé gek fel ügye le tét;

b) a fe lek szá má ra tör té nõ ta nács adást az zal kap cso lat -
ban, ho gyan fo koz zák és fej lesszék az együtt mû kö dé sü ket
az e meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott alap el vek nek meg -
fele lõen;

c) e meg álla po dás ha té kony mû kö dé sé nek és vég re haj -
tá sá nak fe lül vizs gá la tát; és

d) az együtt mû kö dés a 4. cikk (2) be kez dé sé ben fel so -
rolt te rü le tek re tör té nõ ki ter jesz té sé re vo nat ko zó le he tõ sé -
gek meg tár gya lá sát.

(3) A bi zott ság fõ sza bály sze rint éven te ülé se zik. Az
ülé se ket fel vált va a Kö zös ség ben és Ko re á ban tart ják.
Bár mely fél ké ré sé re rend kí vü li ülé sek tart ha tók.

A bi zott ság költ sé ge it vagy annak a ne vé ben fel me rült
költ sé ge ket az a fél vi se li, ame lyik a bi zott ság tag ját vagy
tag ja it je löl te, illetve sze mé lyük re vo nat ko zó an ja vas la tot
tett. Az uta zá si és tar tóz ko dá si költ sé ge ken kí vü li, a bi zott -
ság ülé se i hez köz vet le nül kap cso ló dó költ sé ge ket a fo ga -
dó fél vi se li. A bi zott ság kü lön bö zõ tárgy kö rök höz, mint
például ipar i együtt mû kö dés és szab vá nyo sí tás, kö zös
tech ni kai mun ka cso por to kat ál lít hat fel, amennyi ben a fe -
lek azt szük sé ges nek íté lik.

(4) A fe lek üd vöz lik Ko rea po ten ci á lis, a vo nat ko zó
euró pai kö zös sé gi jog sza bá lyok nak és a rész vé tel re vo nat -
ko zó rész le tes sza bá lyok nak és el já rá sok nak meg fe le lõ
rész vé te lét az Euró pai GNSS Fel ügye lõ Ha tó ság ban.

15. Cikk

Finanszírozás

(1) A fe lek el té rõ meg ál la po dá sa hi á nyá ban mind két fél
maga vi se li e meg álla po dás sze rin ti fe le lõs sé ge ik tel je sí té -
sé nek költ sé ge it. A 14. cikk (4) be kez dé sé ben em lí tett
rész le tes sza bá lyok és el já rá sok ma guk ban fog lal ják a Fel -
ügye lõ Ha tó ság ban részt ven ni óhaj tó nem EU-tag ál lam -
nak a GALILEO programhoz nyújtott megfelelõ pénzügyi
hozzájárulását is.

(2) A fe lek a tör vényi és jog sza bá lyi ren del ke zé sek kel
össz hang ban meg tesz nek min den meg fe le lõ in téz ke dést
annak ér de ké ben, hogy meg könnyít sék az e meg álla po dás
ke re té ben tett együtt mû kö dé si te vé keny sé gek ben részt
vevõ sze mé lyek te rü le tük re tör té nõ be lé pé sét, azok tar tóz -
ko dá sát és ki lé pé sét, valamint az e meg álla po dás ke re té -
ben vég zett együtt mû kö dé si te vé keny sé gek ben fel hasz -
nált tõke, anya gok, ada tok és fel sze re lé sek te rü le tük re tör -
té nõ be ho za ta lát, je len lé tét és ki vi te lét.

(3) Amennyi ben az egyik fél együtt mû kö dé si sza bá lyo -
zá sa a má sik fél részt ve või szá má ra pénz ügyi tá mo ga tás ról 
ren del ke zik, az egyik fél ré szé rõl a má sik fél részt ve või
szá má ra nyúj tott min den ilyen tá mo ga tás, valamint pénz -
ügyi vagy egyéb for má ban tör té nõ hoz zá já ru lás az e te vé -
keny sé gek tá mo ga tá sa cél já ból adó- és vám men tes a mind -
két fél te rü le tén a tá mo ga tás, illetve pénz ügyi vagy egyéb
for má ban tör té nõ hoz zá já ru lás nyúj tá sá nak idõ pont já ban
ér vé nyes tör vényi vagy jog sza bá lyi ren del ke zé sek kel
össz hang ban.

16. Cikk

Információcsere

(1) A fe lek kon zul tá ció cél já ból, valamint e meg álla po -
dás ren del ke zé se i nek ha té kony vég re haj tá sa ér de ké ben
ad mi niszt ra tív sza bá lyo kat dol goz nak ki és in for má ci ós
pon to kat ál lí ta nak fel.

(2) A fe lek ösz tön zik a mû hol das na vi gá ci ó val kap cso -
la tos to váb bi in for má ció cse rét a két ol dal in téz mé nyei és
vál la la tai kö zött.

17. Cikk

Konzultáció és vitarendezés

(1) A fe lek bár me lyik fél ké ré sé re ha la dék ta la nul kon -
zul tál nak min den olyan kér dés rõl, amely e meg álla po dás
ér tel me zé sé vel vagy al kal ma zá sá val kap cso lat ban fel me -
rül. Az e meg álla po dás ér tel me zé sé vel vagy al kal ma zá sá -
val kap cso lat ban fel me rült bár mely vi tát a fe lek bé kés
kon zul tá ci ók út ján ren de zik.
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(2) Az (1) be kez dés nem aka dá lyoz za a fe le ket ab ban,
hogy vi tá ik ren de zé sé hez igény be ve gyék a WTO-meg ál -
la po dás vi ta ren de zé si me cha niz mu sát.

18. Cikk

Hatálybalépés és felmondás

(1) E meg álla po dás az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba, ami kor a fe lek ér te sí tést kül de nek az eh hez szük -
sé ges el já rá sa ik be fe je zé sé rõl. Az ér te sí tést az Euró pai
Unió Ta ná csá hoz, a meg álla po dás le té te mé nye sé hez kell
be nyúj ta ni.

(2) E meg álla po dás fel mon dá sa nem érin ti az en nek ke -
re té ben kö tött bár mely meg álla po dás ér vé nyes sé gét vagy
idõ tar ta mát vagy a szel lem i tu laj don jo gok kal kap cso lat -
ban fel me rült kü lön le ges jo go kat és kö te le zett sé ge ket.

(3) E meg álla po dás a fe lek köl csö nös, írá sos meg ál la po -
dá sá val mó do sít ha tó. A mó do sí tá sok az azt kö ve tõ hó nap
elsõ nap ján lép nek ha tály ba, ami kor a fe lek ér te sí tést kül -
de nek a meg álla po dás le té te mé nye sé hez az eh hez szük sé -
ges el já rá sa ik be fe je zé sé rõl.

(4) E meg álla po dás öt éves idõ sza kon ke resz tül ma rad
ha tály ban, és amennyi ben az elsõ öt éves idõ szak vé gén
vagy ez után bár mi kor az egyik fél a má sik fél szá má ra írás -
ban, leg alább hat hó na pos fel mon dá si idõ vel be nyúj tott
fel mon dó nyi lat ko zat tal nem szün te ti meg, a meg álla po dás 
to vább ra is ha tály ban ma rad.

E meg álla po dás két-két ere de ti pél dány ban ké szült an -
gol, cseh, dán, észt, finn, fran cia, gö rög, hol land, ma gyar,
né met, lett, lit ván, mál tai, len gyel, olasz, por tu gál, spa -
nyol, svéd, szlo vák, szlo vén, valamint ko re ai nyel ven; a
szö ve gek mind egyi ke egy aránt hi te les.”

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép hatályba.

(2) E ren de let 2–3.  §-ai a Meg álla po dás 18. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép nek hatályba.

(3) A Meg álla po dás, illetve e ren de let 2–3.  §-ai ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter annak is -
mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta -
la nul köz zé tett egye di határozatával állapítja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gondoskodik.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
20/2007. (IV. 19.) EüM

rendelete

az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vénynek
a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra
és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó

rendelkezései végrehajtásáról  szóló
18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet, továbbá az emberi

reprodukcióra irányuló különleges eljárások
végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel

és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva
tárolására vonatkozó részletes szabályokról  szóló

30/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
(a továb biak ban: Eütv.) 247.  §-a (2) be kez dé sé nek p) és
qa) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a köz pon ti ál -
lam igaz ga tá si szer vek rõl, valamint a Kor mány tag jai és az
ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény
40.  § (2)–(3) be kez dé sé re fi gye lem mel, az egész ség ügyi
mi nisz te ri fel ada to kat ide ig le ne sen el lá tó mi nisz ter meg -
bí zá sá ról  szóló 2/2007. (IV. 6.) ME ren de let re te kin tet tel,
az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban 
meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vénynek a
szerv- és szö vet át ül te tés re, valamint -tá ro lás ra és egyes
kór szö vet ta ni vizs gá la tok ra vo nat ko zó ren del ke zé sei vég -
re haj tá sá ról  szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1/A.  §-a a kö vet ke zõ h)–l) pon tok kal
egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]

„h) mi nõ ség irá nyí tá si rend szer: a mi nõ ség irá nyí tás
vég re haj tá sá ra szol gá ló szer ve ze ti fel épí tés, kö rül ha tá rolt
fe le lõs sé gi kö rök, el já rá sok, fo lya ma tok és erõ for rá sok
összes sé ge, amely ma gá ban fog lal ja a mi nõ ség hez köz vet -
le nül vagy köz vet ve hoz zá já ru ló te vé keny sé ge ket;

i) szak mai el já rás rend: egy fo lya mat lé pé se it – be le ért -
ve a fel hasz ná lan dó anya go kat és mód sze re ket is – és az
elv árt ered ményt be mu ta tó írott uta sí tás;

j) mi nõ sí tés: annak az iga zo lá sa, hogy va la mely fo lya -
mat, szak mai el já rás rend, be ren de zés vagy kör nye zet fo -
lya ma to san meg fe lel a szab vá nyok ban meg ha tá ro zott elõ -
írásoknak és mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek nek; a mi nõ sí tés egy 
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adott rend szer ha té kony sá gá nak ér té ke lé se cél já ból tör té -
nik;

k) kö vet he tõ ség: a szö vet, illetve sejt he lyé nek meg ha -
tá ro zá sa és azo no sí tá sa a gyûj tés tõl a fel dol go zá son, a
vizs gá la ton és a tá ro lá son ke resz tül a re ci pi ens szá má ra
tör té nõ el jut ta tá sig, vagy a meg sem mi sí té sig tar tó fo lya -
mat va la mennyi lé pé se so rán, amely ma gá ban fog lal ja a
do nor, a re ci pi ens, a szö vet bank, to váb bá az át ül te tést vég -
zõ egész ség ügyi szol gál ta tó azo no sí tá sát; to váb bá ki ter jed
a szö ve tek kel, illetve sej tek kel érint ke zés be ke rü lõ ter mé -
kek kel és anya gok kal kap cso la tos min den lé nye ges adat
meg ha tá ro zá sá nak és azo no sí tá sá nak a biz to sí tá sá ra is;

l) gyûj tõ szer ve zet: olyan egész ség ügyi szol gál ta tó,
amely em ber i szö ve tek és sej tek gyûj té sét vég zi azok fel -
dol go zá sa és tá ro lá sa nél kül.”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 8/A.  §-sal egé szül ki:

„8/A.  § A do nor tes tét a ke gye le ti szem pon tok figye -
lembe véte lével úgy kell hely re ál lí ta ni, hogy az a le he tõ
leg na gyobb mér ték ben ha son lít son az ere de ti meg je le né -
sé re.”

3.  §

Az R. 12.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal
egé szül ki:

[A do nor egész ség ügyi do ku men tá ci ó já hoz csa tol ni
kell]

„e) a 9. szá mú mel lék let 1.2. pont ja sze rin ti do nor do ku -
men tá ci ót.”

4.  §

Az R. 15.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„15.  § (1) A szerv do nor nál a kü lön jog sza bály sze rin ti
sze ro ló gi ai vizs gá la to kat kell el vé gez ni. Amennyi ben az
el vég zett sze ro ló gi ai vizs gá la tok kö zül bár me lyik po zi tív,
a szer vet nem le het el tá vo lí ta ni, illetve a már el tá vo lí tott
szer vet nem le het fel hasz nál ni.

(2) A szerv do nor nál a szerv ki vé telt ki zá ró oko kat a tu -
do mány min den ko ri ál lá sa sze rin ti or vos szak mai sza bá -
lyok ha tá roz zák meg.

(3) A szö vet-, sejt do nor al kal mas sá gá nak fel té te le – az
em ber i rep ro duk ci ó ra irá nyuló kü lön le ges el já rá sok do no -
rai ki vé te lé vel –, hogy meg fe lel jen a 7. szá mú mel lék let -
ben fog lalt fel té te lek nek.

(4) A szö vet-, sejt do no ron – az em ber i rep ro duk ci ó ra
irá nyuló kü lön le ges el já rá sok do no rai ki vé te lé vel – a
8. szá mú mel lék let sze rin ti vizs gá la to kat kell el vé gez ni.”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ 15/C.  §-sal egé szül ki:

„15/C.  § Vér sejt kép zõ õs sejt transz plan tá ció cél já ból a
szö vet bank ból köz vet le nül az át ül te tést vég zõ egész ség -
ügyi szol gál ta tó hoz ak kor jut tat ha tó el, ha az egész ség ügyi 
szol gál ta tó az át ül te tés re vo nat ko zó an mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zik.”

6.  §

(1) Az R. 16.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„Szövetek és sejtek tárolására vonatkozó rendelkezések”

(2) Az R. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Szö vet, valamint sejt csak szö vet-, illetve sejt bank -
ban (a továb biak ban együtt: szö vet bank) tá rol ha tó. A szö -
ve te ket, valamint sej te ket tar tal ma zó cso ma go lá son a tá ro -
lás és a fel dol go zás so rán jel zõ cím két kell al kal maz ni. A
szö vet, valamint sejt – fel dol go zá sá ig tör té nõ – tá ro lá sa
so rán a jel zõ cím ke a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) az el tá vo lí tás idõ pont ja,

b) az el tá vo lí tást és a tá ro lást vég zõ egész ség ügyi szol -
gál ta tó neve és címe,

c) a szö vet vagy sejt tí pus neve,

d) a do nor azo no sí tó szám,

e) az eset le ges egész ség ká ro sí tó koc ká za tok ra tör té nõ
fi gyel mez te tés,

f) sa ját cél ra tör té nõ ado má nyo zás ese tén erre a tény re
tör té nõ uta lás.”

(3) Az R. 16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A jel zõ cím kén a do nor neve nem sze re pel het. A do nor 
azo no sí tá sá ra a do nor azo no sí tó szám szol gál. A szö vet,
illetve sejt el tá vo lí tá sát vég zõ egész ség ügyi szol gál ta tó a szö -
vet-, illetve sejt do no rok ról az egész ség ügyi ada tok ke ze lé sé -
re vo nat ko zó jog sza bá lyok, valamint a 9. szá mú mel lék let ben 
meg ha tá ro zot tak sze rint nyil ván tar tást ve zet.”

(4) Az R. 16.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A szö vet, illetve sejt szál lí tá sa so rán a 9. szá mú
mel lék let 1.4. pont ja sze rin ti szál lí tó tar tály ra vo nat ko zó
cím ké zé si elõ írásokat kell be tar ta ni.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ 16/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al cím -
mel egé szül ki:
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„Az emberi szövetek és sejtek gyûjtésére vonatkozó
követelmények

16/A.  § (1) Az em ber i szö ve tek és sej tek gyûj té sét a
(2)–(9) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek sze rint kell vé -
gez ni. A (2)–(9) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket nem
kell al kal maz ni az em ber i rep ro duk ci ó ra irá nyuló kü lön le -
ges el já rá sok do no ra és re ci pi en se kö zöt ti ado má nyo zás
ese tén, ha az ivar sej tek fel hasz ná lá sá ra azok tá ro lá sa nél -
kül ke rül sor (köz vet len fel hasz ná lás).

(2) Em ber i szö ve tek és sej tek gyûj té sét az egész ség ügyi
szol gál ta tá sok szak mai mi ni mum fel té te le i rõl  szóló jog -
sza bály sze mé lyi fel té te le i nek meg fe le lõ szak or vo si szak -
ké pe sí tés sel és gya kor lat tal ren del ke zõ sze mély vé gez he ti.

(3) A szö vet bank vagy a gyûj tõ szer ve zet és a do nor ki -
vá lasz tá sát vég zõ egész ség ügyi szol gál ta tó kö zöt ti írás be li 
meg ál la po dás ban rög zí te ni kell azt az el já rás ren det, amely
a 7. szá mú mel lék let sze rin ti ki vá lasz tá si kri té ri u mok meg -
fe le lõ al kal ma zá sát biz to sít ja.

(4) A szö vet bank vagy a gyûj tõ szer ve zet és a szö vet,
illetve sejt gyûj té sét vég zõ egész ség ügyi szol gál ta tó kö -
zöt ti írás be li meg ál la po dás ban meg kell ha tá roz ni a be -
gyûj ten dõ szö ve tek, sej tek, illetve vizs gá la ti min ták jel le -
gét és a gyûj tés so rán kö ve ten dõ el já rá so kat.

(5) Az egész ség ügyi szol gál ta tó szak mai el já rás ren det
alkot

a) a do nor sze mély azo nos sá gá nak azo no sí tá sá ra,
b) a do nor vagy a do nor csa lád ja hoz zá já ru lá sá ra,
c) a do nor 7. szá mú mel lék let sze rin ti ki vá lasz tá si kri -

té ri u ma i nak ér té ke lé sé re, valamint
d) a do nor 8. szá mú mel lék let sze rin ti vizs gá la ta i nak

ér té ke lé sé re
vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá nak el len õr zé sé re.

(6) A szö ve tek, illetve sej tek do ná ci ós és gyûj té si el já rá -
sa i nak szak mai sza bá lya it, valamint a szö vet bank ban tör -
té nõ fo ga dás ra vo nat ko zó szak mai kö ve tel mé nye ket a
9. szá mú mel lék let 1.1. és 1.5. pont jai tar tal maz zák.

(7) Az egész ség ügyi szol gál ta tó szak mai el já rás ren det
ké szít a 9. szá mú mel lék let ren del ke zé se i re fi gye lem mel,
amely ben rög zí ti a szö ve tek, sej tek, to váb bá a szö vet-,
illetve sejt min ták gyûj té si, cso ma go lá si, cím ké zé si,
valamint szál lí tá si el já rá sát. Az el já rás ren det úgy kell el -
ké szí te ni, hogy az tar tal maz za az el já rá sok fo lya ma ta i nak
lé pé se it a szö vet nek, sejt nek, illetve ezek min tá i nak a
szövet bankba, to váb bá az át ül te tést, illetve a szû rõ vizs gá -
la tot vég zõ egész ség ügyi szol gál ta tó hoz tör té nõ meg ér ke -
zé sé ig.

(8) A gyûj tést az – e te vé keny ség vég zé sé re is ki ter je dõ
mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ – egész ség ügyi szol gál -
ta tó a 9. szá mú mel lék let ren del ke zé sei re fi gye lem mel úgy 
vég zi, hogy a le he tõ leg ki sebb re csök ken ti a szö ve tek és
sej tek bak te ri á lis vagy egyéb szennye zé sé nek le he tõ sé gét.

(9) A szö ve tek és sej tek gyûj té sé hez olyan, a 9. szá mú
mel lék let sze rin ti esz kö zö ket, gyûj tõ anya go kat és -be ren -
de zé se ket kell hasz nál ni, ame lyek meg fe lel nek az in vit ro
or vos tech ni kai esz kö zök rõl  szóló jog sza bály, to váb bá a

vo nat ko zó szak mai sza bá lyok sze rin ti kö ve tel mé nyek -
nek is.”

8.  §

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

[(3) A fe le lõs sze mély]
„g) jó vá hagy ja a 7. szá mú mel lék let sze rin ti ki zá rá si

kri té ri u mok alap ján tör té nõ do nor ér té ke lést.”

9.  §

Az R. 18.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ez a ren de let az em ber i szö ve tek és sej tek ado má -
nyo zá sá ra, gyûj té sé re, vizs gá la tá ra, fel dol go zá sá ra, meg -
õr zé sé re, tá ro lá sá ra és el osz tá sá ra vo nat ko zó mi nõ sé gi és
biz ton sá gi elõ írások meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2004. már ci us 
31-i 2004/23/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv -
nek, to váb bá a 2004/23/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek az em ber i szö ve tek és sej tek ado má nyo zá sá ra, 
gyûj té sé re, vizs gá la tá ra vo nat ko zó egyes tech ni kai kö ve -
tel mé nyek vo nat ko zá sá ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló,
2006. feb ru ár 8-i 2006/17/EK bi zott sá gi irány elv nek való
meg fe le lést szol gál ja.”

10.  §

(1) Az R. e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti 7. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

(2) Az R. e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti 8. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

(3) Az R. e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti 9. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

11.  §

(1) Az em ber i rep ro duk ci ó ra irá nyuló kü lön le ges el já rá -
sok vég zé sé re vo nat ko zó, valamint az ivar sej tek kel és
emb ri ók kal való ren del ke zés re és azok fa gyaszt va tá ro lá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 30/1998.
(VI. 24.) NM ren de let (a továb biak ban: NMr.) 7.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A rep ro duk ci ós el já rás so rán al kal maz ni kell az
egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vénynek a szerv- 
és szö vet át ül te tés re, valamint -tá ro lás ra és egyes kór szö -
vet ta ni vizs gá la tok ra vo nat ko zó ren del ke zé sei vég re haj tá -
sá ról  szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM ren de let 1/A.  §-át,
15/A.  §-át, 16.  §-át, to váb bá 16/A.  §-át, amennyi ben az
ivar sejt-ado má nyo zás nem há zas tár sak, illetve élet tár sak
kö zött tör té nik, valamint a 17/A.  §-át.”
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(2) Az NMr. 8.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„Ez a ren de let az em ber i szö ve tek és sej tek ado má nyo -
zá sá ra, gyûj té sé re, vizs gá la tá ra, fel dol go zá sá ra, meg õr zé -
sé re, tá ro lá sá ra és el osz tá sá ra vo nat ko zó mi nõ sé gi és biz -
ton sá gi elõ írások meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2004. már ci us
31-i 2004/23/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv -
nek, to váb bá a 2004/23/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek az em ber i szö ve tek és sej tek ado má nyo zá sá ra, 
gyûj té sé re, vizs gá la tá ra vo nat ko zó egyes tech ni kai kö ve -
tel mé nyek vo nat ko zá sá ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló,
2006. feb ru ár 8-i 2006/17/EK bi zott sá gi irány elv nek való
meg fe le lést szol gál ja.”

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

12.  §

(1) A fer tõ zõ be teg sé gek és a jár vá nyok meg elõ zé se ér -
de ké ben szük sé ges jár vány ügyi in téz ke dé sek rõl  szóló
18/1998. (VI. 3.) NM ren de let 42.  §-a a kö vet ke zõ (3) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(3) Ez a ren de let a 2004/23/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv nek az em ber i szö ve tek és sej tek ado má -
nyo zá sá ra, gyûj té sé re, vizs gá la tá ra vo nat ko zó egyes tech -
ni kai kö ve tel mé nyek vo nat ko zá sá ban tör té nõ vég re haj tá -
sá ról  szóló, 2006. feb ru ár 8-i 2006/17/EK bi zott sá gi irány -
elv II. szá mú mel lék le te 1.1–1.4. pont ja i nak való meg fe le -
lést szol gál ja.”

(2) Az in vit ro di ag nosz ti kai or vos tech ni kai esz kö zök -
rõl  szóló 8/2003. (III. 3.) ESZCSM ren de let 16.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ez a ren de let az Euró pai Par la ment és a Ta nács az
in vit ro di ag nosz ti kai or vos tech ni kai esz kö zök rõl  szóló
98/79/EK irány el vé nek, to váb bá a 2004/23/EK euró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv nek az em ber i szö ve tek és
sej tek ado má nyo zá sá ra, gyûj té sé re, vizs gá la tá ra vo nat ko -
zó egyes tech ni kai kö ve tel mé nyek vo nat ko zá sá ban tör té -
nõ vég re haj tá sá ról  szóló, 2006. feb ru ár 8-i 2006/17/EK bi -
zott sá gi irány elv IV. szá mú mel lék le te 1.3.8–1.3.10. pont -
ja i nak való meg fe le lést szol gál ja.”

13.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba, ezzel egy ide jû leg az R.

a) 8.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a Fo dor Jó zsef
 Országos Köz egész ség ügyi Köz pont (a továb biak ban:
OKK)” szö veg rész he lyé be az „az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si 
Hi va tal (a továb biak ban: OTH) or szá gos tisz ti fõ or vos ál tal 
ki je lölt in té ze te” szö veg,

b) 10.  § (1) be kez dé sé ben az „OKK” szö veg rész he lyé -
be az „OTH or szá gos tisz ti fõ or vos ál tal ki je lölt in té ze te”
szö veg,

c) 15/A.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, to váb bá 17/A.  §
(3) be kez dé se d) pont já ban és a 17/A.  § (4) be kez dé sé ben
az „ille té kes me gyei in té ze tét” szö veg rész he lyé be az
„ille té kes re gi o ná lis in té ze tét” szö veg,

d) 15/A.  § (1) és (3) be kez dé sé ben az „ille té kes me gyei
in té ze te” szö veg rész he lyé be az „ille té kes re gi o ná lis in té -
ze te” szö veg,

e) 15/B.  §-ában az „Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
(a továb biak ban: OTH)” szö veg rész he lyé be az „OTH”
szö veg
lép.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
4. szá mú mel lék le té nek a) pont já ban az „(ÁNTSZ OKK
Bu da pest, 1097 Gyá li út 2–6.)” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let a 2004/23/EK euró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv nek az em ber i szö ve tek és sej tek ado má nyo -
zá sá ra, gyûj té sé re, vizs gá la tá ra vo nat ko zó egyes tech ni kai
kö ve tel mé nyek vo nat ko zá sá ban tör té nõ vég re haj tá sá ról
 szóló, 2006. feb ru ár 8-i 2006/17/EK bi zott sá gi irány elv -
nek való meg fe le lést szol gál ja.

Az egész ség ügyi mi nisz te ri fel ada to kat ide ig le ne sen
 ellátó mi nisz ter ként:

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

1. számú melléklet
a 20/2007. (IV. 19.) EüM rendelethez

„7. számú melléklet
a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

A szövetek (sejtek) donoraira vonatkozó kiválasztási
kritériumok (a reproduktív sejtek donorai

kivételével)

A do no rok ki vá lasz tá si kri té ri u mai az egyes sej tek/szö -
ve tek al kal ma zá sá hoz kap cso ló dó koc ká za tok elem zé sén
ala pul nak. E koc ká za tok je le it egész ség ügyi vizs gá lat tal,
az or vo si kór tör té net át te kin té sé vel, az élet ve ze tés vizs gá -
la tá val, bi o ló gi ai vizs gá lat tal, post mor tem vizs gá lat tal
(ha lott ból tör té nõ szö vet el tá vo lí tás ese té ben) és bár mely
más al kal mas vizs gá lat tal kell azo no sí ta ni. A do no ro kat az 
ado má nyo zás ból ki kell zár ni, ha az aláb bi kri té ri u mok
bár me lyi ke fenn áll:

1. Ha lott ból tör té nõ szö vet el tá vo lí tás

1.1. Ál ta lá nos ki zá rá si kri té ri u mok
1.1.1. A ha lál oka is me ret len, ki vé ve, ha a szö vet el tá vo -

lí tá sát kö ve tõ bon co lás fel tár ja a ha lál okát, és az e pont ban 

2007/49. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3131



meg ha tá ro zott ál ta lá nos ki zá rá si kri té ri u mok egyi ke sem
áll fenn.

1.1.2. Is me ret len ere de tû be teg ség a kór tör té net ben.

1.1.3. Rossz in du la tú be teg ség, ki vé ve tel je sen gyó gyult
in situ car ci no ma.

1.1.4. Át vi he tõ szi va csos en cep ha lo pat hi ák (TSE-k;
pél dá ul Cre utz feld–Ja kob-kór, va ri áns Cre utz feld–
 Jakob-kór): aki a csa lá di anam né zis sze rint ve szé lyez tett a
TSE ki ala ku lá sa te kin te té ben; aki nél sza ru hár tya vagy ke -
mény agy hár tya (dura ma ter) transz plan tá ció tör tént, és az, 
aki ko ráb ban em ber i agy ala pi mi rigy bõl ké szült gyógy sze -
re ket ka pott. A Cre utz feld–Ja kob-kór új va ri á ci ó ja ese té -
ben szük ség sze rint to váb bi óv in téz ke dé se ket kell ten ni.

1.1.5. Az ado má nyo zás ide jén nem ke zelt ál ta lá nos fer -
tõ zés, be le ért ve a bak te ri á lis be teg sé ge ket, az ál ta lá nos ví -
ru sos, gom bás vagy pa ra zi tás fer tõ zé se ket, vagy az ado -
má nyo zan dó szö ve tek és sej tek je len tõs he lyi fer tõ zé sét.
A bak té ri um okoz ta vér mér ge zés ben meg be te ge dett do nor 
ese té ben a koc ká za to kat ér té kel ve, a szem go lyó el tá vo lít -
ha tó át ül te tés cél já ra az zal a fel té tel lel, hogy a sza ru hár tyát 
szö vet te nyé szet ben kell tá rol ni annak ér de ké ben, hogy a
be ül te tés elõtt le he tõ vé vál jon a szö vet bár mi fé le bak te ri á -
lis szennye zõ dé sé nek ki mu ta tá sa.

1.1.6. A HIV-fer tõ zés kór elõz mé nye, kli ni kai vagy la -
bo ra tó ri u mi bi zo nyí té ka, akut vagy kró ni kus he pa ti tis B
(ki vé ve a bi zo nyí tott im mun stá tu sú sze mé lyek ese té ben),
he pa ti tis C és HTLV I/II át vi te lé nek koc ká za ta, vagy e fer -
tõ zé sek koc ká za ti té nye zõ i nek je len lé te.

1.1.7. Olyan kró ni kus, ál ta lá nos au to im mun be teg ség a
kór tör té net ben, amely az el tá vo lí tan dó szö vet mi nõ sé gé re
ká ros ha tás sal le he tett.

1.1.8. Annak je lei, hogy a do nor vér min tá i nak vizs gá la ti 
ered mé nyei nem lesz nek meg fe le lõ ek az aláb bi ak  miatt:

a) vér hí gu lás elõ for du lá sa, a 8. szá mú mel lék let
2.3. pont já ban meg adott le írás sze rint, amennyi ben transz -
fú zió elõt ti min ta nem áll ren del ke zés re, vagy

b) im mun szupp resszív anya gok kal vég zett ke ze lés.

1.1.9. A koc ká zat ér té ke lés alap ján az át vi he tõ be teg sé -
gek re vo nat ko zó bár mely más koc ká za ti té nye zõ je len lé te,
figye lembe véve a do nor uta zá si és ex po zí ci ós elõ tör té ne -
tét, valamint a fer tõ zõ be teg sé gek he lyi elõ for du lá si gya -
ko ri sá gát.

1.1.10. A do nor tes tén olyan fi zi kai el vál to zá sok ész lel -
he tõ ek, ame lyek meg ala poz zák a do nor ki zá rá sát, kü lö nös
te kin tet tel az át vi he tõ be teg sé gek koc ká za tá ra.

1.1.11. Mér ge zés (pél dá ul ci a nid, ólom, hi gany, arany).

1.1.12. A kór tör té net ben hí gí tott élõ ví rus sal tör tént
vak ci ná ció.

1.1.13. A kór elõz mény sze rint az el hunyt szerv-, szö vet -
transz plan tá ció re ci pi en se volt.

1.2. Kis ko rú do nor ra vo nat ko zó to váb bi ki zá rá si krité -
riumok

HIV-po zi tív anya gyer mek e do nor ként nem szere -
pelhet.

2. Élõ sze mély bõl tör té nõ szö vet el tá vo lí tás

2.1. Au to lóg fel hasz ná lás (sej tek vagy szö ve tek el tá vo -
lí tá sa és fel hasz ná lá sa ugyan azon a sze mé lyen)

Ha az el tá vo lí tott szö ve te ket és sej te ket tá rol ni vagy te -
nyész te ni kell, az al lo gén élõ do no rok ra vo nat ko zó vizs gá -
la tok kal meg egye zõ bi o ló gi ai mi ni mum vizs gá la to kat kell
al kal maz ni. A po zi tív vizs gá la ti ered mény nem szük ség -
sze rû en aka dá lyoz za azt, hogy a szö ve te ket vagy sej te ket,
vagy azok ból ké szült bár mely ter mé ket tá rol ják, fel dol -
goz zák vagy újra be ül tes sék, ha meg fe le lõ el kü lö ní tett tá -
ro lá si le he tõ ség áll ren del ke zés re annak biz to sí tá sá ra,
hogy ne áll jon fenn a más szö ve tek kel való ke reszt -
szennye zés, já ru lé kos anya gok kal tör té nõ szennye zés,
illetve az el cse ré lés koc ká za ta.

2.2. Al lo gén fel hasz ná lás (sej tek vagy szö ve tek el tá vo -
lí tá sa az egyik sze mély bõl és azok fel hasz ná lá sa egy má sik 
sze mé lyen)

2.2.1. Az al lo gén do nort egész sé gi ál la po ta és kór tör té -
ne te alap ján kell ki vá lasz ta ni: a do nor ál tal ki töl tött kér dõ -
ív, valamint az egész ség ügyi szol gál ta tá sok szak mai mi ni -
mum fel té te le i rõl  szóló jog sza bály sze mé lyi fel té te le i nek
meg fe le lõ szak or vo si szak ké pe sí tés sel és gya kor lat tal ren -
del ke zõ sze mély ál tal fel vett kór tör té net alap ján, fi gye -
lem mel a 2.2.2. pont ren del ke zé se i re. En nek az ér té ke lés -
nek ki kell ter jed nie azon je len tõs té nye zõk re is, ame lyek
se gít het nek azon sze mé lyek azo no sí tá sá ban és ki szû ré sé -
ben, akik nél az ado má nyo zás má sok szá má ra egész sé gi
koc ká za tot je lent het, pél dá ul be teg sé gek át vi te lé nek le he -
tõ sé gé re te kin tet tel, illetve sa ját ma guk szá má ra egész sé gi
koc ká za tot je len t. A gyûj té si fo lya mat az ado má nyo zás
ese tén nem ve szé lyez tet he ti a do nor egész sé gi ál la po tát.
Köl dök zsi nór vér vagy am ni on hár tya ado má nyo zá sa kor ez 
a fel té tel az anyá ra és a cse cse mõ re is vo nat ko zik.

2.2.2. Az al lo gén do nor ki vá lasz tá si kri té ri u ma it a szö -
vet fel dol go zó és -tá ro ló egy ség, to váb bá – a köz vet len fel -
hasz ná lás ese té ben – az át ül te tést vég zõ or vos ál la pít ja
meg és do ku men tál ja, az ado má nyo zás ra ke rü lõ spe ci á lis
szö ve tek vagy sej tek, valamint a do nor tes ti ál la po ta, kór -
tör té ne te és vi sel ke dés tör té ne te, valamint a do nor egész sé -
gi ál la po tá nak iga zo lá sá ra szol gá ló kli ni kai és la bo ra tó ri u -
mi vizs gá la tok ered mé nyé nek együt tes figye lembevétele
alap ján.

2.2.3. A ha lott ból tör té nõ szö vet el tá vo lí tás ra vo nat ko zó 
ki zá rá si kri té ri u mo kat az élõ bõl tör té nõ el tá vo lí tás es eté -
ben is al kal maz ni kell. Az ado má nyo zás ra ke rü lõ szö vet
vagy sejt jel le gé tõl füg gõ en to váb bi spe ci á lis ki zá rá si kri -
té ri u mok is al kal maz ha tó ak, pél dá ul:

a) ter hes ség (köl dök zsi nór vér sej tek do no rai és
amnion hártya-donorok, valamint vér kép zõ õs sej tek test -
vé rek kö zöt ti ado má nyo zá sa ki vé te lé vel),

b) szop ta tás,

c) vér kép zõ õs sej tek ese té ben az örök le tes té nye zõk át -
vi te lé nek le he tõ sé ge

té nyé re te kin tet tel.”
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2. számú melléklet
a 20/2007. (IV. 19.) EüM rendelethez

„8. számú melléklet
a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

A szövet-, sejtdonorok esetében elvégzendõ
laboratóriumi vizsgálatok (a reproduktív sejtek

donorai kivételével)

1. A do no ron a fer tõ zõ be teg sé gek és a jár vá nyok meg -
elõ zé se ér de ké ben szük sé ges jár vány ügyi in téz ke dé sek rõl
 szóló 18/1998. (VI. 3.) NM ren de let 24.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott vizs gá la to kat kell el vé gez ni.

1.2. Amennyi ben a do nor kór tör té ne te és az ado má nyo -
zás ra ke rü lõ szö vet vagy sej tek jel lem zõi in do kol ják, to -
váb bi vizs gá la tok is el vég zen dõ ek. Szük ség sze rint el vég -
zen dõ vizs gá lat pél dá ul: RhD, HLA, ma lá ria, CMV,
 Toxoplasma, EBV, Try pa no so ma cru zi.

1.3. Au to lóg do no rok ese té ben a 7. szá mú mel lék let
2.1. pont ja al kal ma zan dó.

2. Bi o ló gi ai tu laj don ság (mar ker) meg ha tá ro zá sa kor
az aláb bi ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket kell be tar ta ni

2.1. A vizs gá la to kat az egész ség ügyi szol gál ta tá sok
szak mai mi ni mum fel té te le i rõl  szóló jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott im mun ge ne ti kai la bor ban kell vé gez ni.

2.2. A bi o ló gi ai vizs gá la to kat a do nor vér szé ru mán
vagy plaz má ján kell el vé gez ni, azok nem vé gez he tõk más
test fo lya dé ko kon vagy vá la dé ko kon – pél dá ul vi zes vagy
üveg sze rû test ned ve ken –, ki vé ve, ha az ilyen fo lya dé kok -
ra va li dált teszt hasz ná la tá val vég zett vizs gá lat kli ni ka i lag
kü lö nö sen in do kolt.

2.3. Amennyi ben a po ten ci á lis do no rok vért vesz tet tek
és az ado má nyo zást köz vet le nül meg elõ zõ en a vér vesz te -
ség pót lá sá ra vért, vér kom po nen se ket, kol lo i do kat vagy
krisz tal lo i do kat kap tak, a min tá ban fenn ál ló vér hí gu lás
kö vet kez té ben a vér vizs gá lat ered mé nye ér té kel he tet len
le het, ha

a) ante mor tem (a ha lál be áll tát meg elõ zõ en vég zett)
vér min ta le vé tel ese tén a vér, vér kom po nen sek és/vagy
kol lo i dok a vér min ta vé telt meg elõ zõ 48 órá ban ke rül tek
be adás ra, vagy ha krisz tal lo i do kat a vér min ta le vé te lét
meg elõ zõ egy órán be lül ad tak be, vagy

b) post mor tem (a ha lál be áll tát köve tõen vég zett) vér -
min ta le vé tel ese tén, a vér, vér kom po nen sek és/vagy kol -
loidok a ha lál be áll tát meg elõ zõ 48 órá ban ke rül tek be -
adás ra, vagy ha krisz tal lo i do kat a ha lál be áll tát meg elõ zõ
egy órán be lül ad tak be.

A szö vet- és sejt fel dol go zó és -tá ro ló egy sé gek az
50%-nál ma ga sabb plaz ma di lú ci ó val ren del ke zõ do no rok -
tól ak kor fo gad hat nak szö ve te ket és sej te ket, ha az al kal -
ma zott vizs gá la ti el já rá so kat va li dál ták ilyen plaz má ra,
vagy a transz fú zi ót meg elõ zõ en le vett min ta rendelke -
zésre áll.

2.4. Ha lott ból tör té nõ szö vet el tá vo lí tás ese té ben a le vett 
vér min ták nak köz vet le nül a ha lál be áll ta elõt ti idõ pont ból
kell szár maz ni uk; ilyen min ta hi á nyá ban a vér min tá kat a
ha lál be áll tát kö ve tõ le he tõ leg ko ráb bi idõ pont ban, de leg -
ké sõbb a ha lál be áll tát kö ve tõ 24 órán be lül kell le ven ni.

2.5. Min ta vé tel
2.5.1. Élõ bõl tör té nõ szö vet el tá vo lí tás ese té ben (gya -

kor la ti okok ból az al lo gén csont ve lõ õs sejt-do no rok és a
pe ri fé ri ás vér vér kép zõ õs sejt je i nek do no rai ki vé te lé vel) a
vér min tá kat az ado má nyo zás idõ pont já ban, ha ez nem
 lehetséges, az ado má nyo zást kö ve tõ 7 na pon be lül kell le -
ven ni (a továb biak ban: ado má nyo zás ko ri min ta).

2.5.2. Amennyi ben az al lo gén élõ do no rok szö ve tei és
sejt jei hosszabb idõn ke resz tül is tá rol ha tók, 180 nap el tel -
té vel is mé telt min ta vé telt és vizs gá la tot kell vé gez ni. Ezen
is mé telt vizs gá lat so rán az ado má nyo zás ko ri min ta leg fel -
jebb 30 nap pal az ado má nyo zás elõtt és leg fel jebb 7 nap -
pal az ado má nyo zás után ve he tõ le.

2.5.3. Amennyi ben az al lo gén élõ do no rok szö ve tei és
sejt jei nem tá rol ha tók hosszú idõn át, és így az is mé telt
min ta vé tel nem le het sé ges, a 2.5.1. al pont sze rint kell el -
jár ni.

2.6. Ha élõ bõl tör té nõ el tá vo lí tás ese té ben a do nor
(csont ve lõ õs sej tek és a pe ri fé ri ás vér vér kép zõ õs sejt jei
do no rai ki vé te lé vel) 2.5.1. al pont ban meg ha tá ro zott ado -
má nyo zás ko ri min tá ját ki egé szí tõ nuk le in sav sok szo ro zó
el já rás (NAT) vizs gá lat nak ve tet ték alá HIV, HBV és
HCV ki mu ta tá sá ra, az is mé telt vér min ta vizs gá lat nem
szük sé ges. Az új bó li vizs gá lat mel lõz he tõ ab ban az eset -
ben is, ha az el já rás az adott ví ru sok ra va li dált in ak ti vá ci ós 
lé pést tar tal maz.

2.7. Csont ve lõ és pe ri fé ri ás vér vér kép zõ õs sejt je i nek
gyûj té se ese tén a vér min tát az ado má nyo zást meg elõ zõ
30 na pon be lül kell le ven ni a vizs gá lat hoz.

2.8. Új szü lött do nor ese té ben a bi o ló gi ai vizs gá la to kat a 
do nor édes any ján is el le het vé gez ni, el ke rü len dõ a cse cse -
mõn vég zen dõ or vo si lag in do ko lat lan el já rá so kat.”

3. számú melléklet
a 20/2007. (IV. 19.) EüM rendelethez

„9. számú melléklet
a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

A szövetek (sejtek) donációs és gyûjtési eljárásai

A szövetek (sejtek) fogadása a szövetfeldolgozó
és -tároló egységben

1. Do ná ci ós és gyûj té si el já rá sok

1.1. Szö ve tek és sej tek gyûj té se
1.1.1. A gyûj tést a do nor, valamint az ado má nyo zott

szö ve tek és sej tek jel le gé nek meg fele lõen kell vé gez ni. Az 
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el tá vo lí tást úgy kell el vé gez ni, hogy az meg fe lel jen az arra 
vo nat ko zó szak mai sza bá lyok nak.

1.1.2. A gyûj tés so rán biz to sí ta ni kell, hogy az a szö ve -
tek/sej tek vég sõ kli ni kai fel hasz ná lás hoz szük sé ges tu laj -
don sá ga it ne ve szé lyez tes se, és a leg ki sebb re kell csök -
ken te ni azok mik ro bi o ló gi ai szennye zõ dé sé nek koc ká za -
tát, kü lö nö sen ha ezt köve tõen a szö ve te ket és sej te ket nem 
le het ste ri li zál ni.

1.1.3. El hunyt sze mély bõl tör té nõ el tá vo lí tás ese tén a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mi ni mum fel té te lek -
nek meg fe le lõ esz kö zö ket, be ren de zé se ket és he lyi sé ge ket 
kell hasz nál ni.

1.1.4. Ha lott ból tör té nõ el tá vo lí tás ese té ben a gyûj tés
he lyét, ide jét, valamint a ha lál be áll ta és az el tá vo lí tás kö -
zöt ti idõt is rög zí te ni kell a do ku men tá ci ó ban annak el len -
õr zé se ér de ké ben, hogy a szö ve tek/sej tek al kal ma sak-e az
át ül te tés re.

1.1.5. Élõ bõl tör té nõ szö vet el tá vo lí tás ese té ben a do nor 
egész ség ügyi do ku men tá ci ó já ban rög zí te ni kell és meg
kell vizs gál ni a gyûj tés so rán be kö vet ke zett min den olyan
ked ve zõt len ese ményt, ami az élõ do nor egész ség ká ro so -
dá sá ra ve zet he tett vol na, to váb bá az ese mény okát is ki
kell vizs gál ni.

1.1.6. Be kell tar ta ni a kü lön jog sza bály sze rin ti higié -
niás fel té te le ket, a szö ve tek vagy sej tek szennye zõ dé si
koc ká za tá nak leg ki sebb mér té kû re csök ken té se cél já ból.

1.2. Do nor do ku men tá ció
1.2.1. A do nor ra vo nat ko zó an a kö vet ke zõ ada to kat kell 

rög zí te ni:
a) a do nor azo no sí tó ada tai (ke reszt név, ve ze ték név,

szü le té si idõ; ha az ado má nyo zás ban egy anya és gyer -
mek e érin tett, mind az anya neve és szü le té si ide je, mind
pe dig a gyer mek szü le té si ide je, és ha is mert, a neve);

b) élet kor, nem, kór tör té net és az élet ve ze tés re vo nat -
ko zó, a ki zá rá si okok meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ada tok;

c) a test vizs gá la tá nak ered mé nye, ahol al kal maz ha tó;
d) a vér hí gu lás kép le te, ahol al kal maz ha tó;
e) kli ni kai ada tok, la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti ered mé -

nyek, egyéb el vég zett vizs gá la tok ered mé nyei;
f) ha bon co lást vé gez tek, annak ered mé nyét a nyil ván -

tar tás ban fel kell tün tet ni (a hosszabb ide ig nem tá rol ha tó
szö ve tek és sej tek ese té ben a bon co lás elõ ze tes szó be li je -
len té sét kell rög zí te ni);

g) a pe ri fé ri ás vér vér kép zõ õs sejt je i nek do no rai ese té -
ben do ku men tál ni kell a do nor al kal mas sá gát a ki vá lasz -
tott re ci pi ens vo nat ko zá sá ban.

1.2.2. A gyûj tést vég zõ szer ve zet nek gyûj té si je len tést
kell ké szí te nie, ame lyet át kell adni a szö vet bank nak. E je -
len tés leg alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a sej te ket/szö ve te ket fo ga dó szö vet fel dol go zó és
 -tároló egy ség azo no sí tó ja, meg ne ve zé se és címe;

b) a do nor azo no sí tó ada tai (be le ért ve a do nor azo no sí -
tá sá nak mód ját és az azt vég zõ sze mélyt is);

c) a ki vett szö ve tek és sej tek le írá sa és azo no sí tó ja (be -
le ért ve a vizs gá la ti min tá kat);

d) a gyûj té si sza ka szért fe le lõs sze mély or vo si pe csét -
szá ma és alá írá sa;

e) a gyûj tés nap ja, ide je (ahol lé nye ges, annak kez de te
és vége), valamint he lye és a hasz nált szak mai el já rás rend,
be le ért ve az elõ for dult vé let len ese mé nye ket; adott eset -
ben a gyûj tõ hely kör nye ze ti fel té te lei (azon he lyi ség le írá -
sa, ahol a gyûj tés tör tént);

f) ha lott ból tör té nõ el tá vo lí tás ese té ben a holt test tá ro -
lá sá nak kö rül mé nyei: hû té se (vagy annak hi á nya), a hû tés
meg kez dé sé nek és be fe je zé sé nek idõ pont ja;

g) a hasz nált re a gen sek és szál lí tá si ol da tok azo no sí tó -
ja/té tel szá ma.

Amennyi ben le het sé ges, a je len tés nek tar tal maz nia kell
a ha lál nap ját és idõ pont ját is.

Az ott hon le vett sper ma ese té ben a gyûj té si je len tés nek
ezt a tényt fel kell tün tet nie, és csak a kö vet ke zõ ket kell
tar tal maz nia:

a) a sej te ket/szö ve te ket fo ga dó szö vet bank meg ne ve -
zé se és címe;

b) a do nor azo no sí tó ja.
Amennyi ben mód van rá, a je len tés tar tal maz hat ja a

gyûj tés nap ját és idõ pont ját.

1.3. Cso ma go lás
1.3.1. A gyûj tést köve tõen min den le vett szö ve tet és sej -

tet olyan mó don kell be cso ma gol ni, amely a leg ki sebb re
csök ken ti a szennye zés koc ká za tát, és olyan hõ mér sék le -
ten kell tá rol ni, hogy az meg õriz ze a sej tek/szö ve tek szük -
sé ges jel lem zõ it és bi o ló gi ai mû kö dé sét. A cso ma go lás nak 
meg kell elõz nie a szö ve tek és sej tek cso ma go lá sát és szál -
lí tá sát vég zõ sze mé lyek szennye zõ dé sét.

1.3.2. A cso ma golt sej te ket/szö ve te ket olyan tar tály ban
kell szál lí ta ni, amely al kal mas bi o ló gi ai anya gok szál lí tá -
sá ra és meg õr zi az azok ban lévõ szö ve tek vagy sej tek biz -
ton sá gát és mi nõ sé gét.

1.3.3. Min den kí sé rõ, vizs gá la ti célú szö ve tet és vér -
min tát pon to san fel kell cím kéz ni a do nor ral való azo no sít -
ha tó sá guk biz to sí tá sá ra, és csa tol ni kell a min ta le vé te li
ide jét és he lyét fel tün te tõ fel jegy zést is.

1.4. A szál lí tó tar tály cím ké zé se
Amennyi ben köz ve tí tõ út ján tör té nik a szö ve tek/sej tek

szál lí tá sa, min den szál lí tó tar tályt leg alább a kö vet ke zõ ket
tar tal ma zó cím ké vel kell el lát ni:

a) a „SZÖVETEK ÉS SEJTEK”, illetve a „VIGYÁZZ,
TÖRÉKENY!” fel irat;

b) azon in téz mény azo no sí tá sa (cím mel és te le fon -
szám mal), amely bõl a cso ma got szál lít ják és kon takt sze -
mély meg je lö lé se;

c) a szö vet bank azo no sí tá sa (cím mel és te le fon szám -
mal), valamint a tar tály át vé te le ér de ké ben meg ke re sen dõ
sze mély meg je lö lé se;

d) a szál lí tás meg kez dé sé nek nap ja és ide je;
e) a szö ve tek és sej tek mi nõ ség e és biz ton sá ga szem -

pont já ból lé nye ges szál lí tá si fel té te lek re vo nat ko zó elõ -
írások;
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f) sej tes ter mé kek ese tén a kö vet ke zõ jel zést is fel kell
tün tet ni: „SUGÁRZÁSNAK KITENNI TILOS!”; és

g) amennyi ben a ter mék is mer ten po zi tív egy fon tos
fer tõ zõ be teg ség mar ke ré re néz ve, fel kell tün tet ni a
„BIOLÓGIAI VESZÉLY” fel ira tot is;

h) au to lóg do no rok ese té ben fel kell tün tet ni a
„KIZÁRÓLAG AUTOLÓG FELHASZNÁLÁSRA” fel -
ira tot is;

i) a tá ro lá si fel té te lek re vo nat ko zó elõ írások (pél dá ul
„NEM FAGYASZTHATÓ”).

1.5. A szö ve tek/sej tek át vé te le a szö vet fel dol go zó és
-tá ro ló lé te sít mény ben

1.5.1. A le vett szö ve tek/sej tek szö vet bank ba tör té nõ
meg ér ke zé se kor do ku men tál tan iga zol ni kell, hogy a szál -
lít mány – be le ért ve a szál lí tá si fel té te le ket, cso ma go lást,
cím ké zést és a kap cso ló dó do ku men tá ci ót és min tá kat –
meg fe lel az e mel lék let ben sze rep lõ kö ve tel mé nyek nek és
a szö vet bank szak mai mi ni mum fel té te le i nek.

1.5.2. A szö vet bank nak biz to sí ta nia kell, hogy a fo ga -
dott szö ve te ket és sej te ket ka ran tén ban tart ja mind ad dig,
amíg azok és a kap cso ló dó do ku men tá ció el len õr zé se meg
nem tör té nik, vagy a kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lést
egyéb mó don nem iga zol ják. A fe le lõs sze mé lyek nek kell
vé gez ni ük a do nor ra/gyûj tés re vo nat ko zó lé nye ges in for -
má ci ók el len õr zé sét és az ado má nyo zás el fo ga dá sát.

1.5.3. A szö vet bank nak ren del kez nie kell szak mai el já -
rás rend del, ame lyek sze rint a szö ve tek és sej tek min den
egyes szál lít má nyát el len õr zik. Ezek nek ki kell ter jed ni ük
a tech ni kai kö ve tel mé nyek, valamint a szö vet bank ál tal az
el fo gad ha tó mi nõ ség fenn tar tá sá hoz el en ged he tet len más
kri té ri u mok el len õr zé sé re is. A szö vet bank nak szak mai el -
já rás rend del kell ren del kez nie a nem meg fe le lõ vagy
 hiányos vizs gá la ti ered mé nyek kel ren del ke zõ szál lít má -
nyok ke ze lé sé re és el kü lö ní té sé re, az egyéb fel dol go zott,
tar tó sí tott vagy tá rolt szö ve tek és sej tek szennye zé se koc -
ká za tá nak ki zá rá sá ra.

1.5.4. A szö vet bank ban nyil ván tar tan dó ada tok nak
(a há zas társ vagy élet társ kö zöt ti ado má nyo zás ra szánt
rep ro duk tív sej tek do no rai ki vé te lé vel) a kö vet ke zõ ket
kell tar tal maz ni uk:

a) a hoz zá já ru lás, be le ért ve azon cé lok meg je lö lé sét,
ame lyek re a szö ve te ket és sej te ket fel le het hasz nál ni,
valamint a meg adott hoz zá já ru lás sze rin ti cél ra fel nem
hasz nált szö ve tek és sej tek meg sem mi sí té sé re vo nat ko zó
kü lön uta sí tá so kat,

b) a do nor kór tör té ne té nek fel vé te lé re és a gyûj tés re
vo nat ko zó min den szük sé ges adat,

c) a fi zi ká lis vizs gá lat, a la bo ra tó ri u mi és egyéb vizs gá -
la tok ered mé nyei,

d) al lo gén do no rok vo nat ko zá sá ban a do nor ki vá lasz tá -
sá nak el len õr zé se a fe le lõs sze mély ál tal,

e) au to lóg fel hasz ná lás ra szánt sejt kul tú rák ese té ben a
re ci pi ens gyógy szer al ler gi á já ra vo nat ko zó dokumen -
táció.”

4. számú melléklet
a 20/2007. (IV. 19.) EüM rendelethez

Az NMr. 3. szá mú mel lék le te az aláb bi 8. pont tal egé -
szül ki:

„8. Spe ci á lis do no rok ese tén, illetve epi de mi o ló gi ai
hely ze tek ben eset leg szük sé ges to váb bi vizs gá la tok.”

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
31/2007. (IV. 19.) OGY

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását
felügyelõ eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak 

megválasztásáról szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY
határozat módosításáról*

Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vég re haj tá sát fel -
ügye lõ ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg -
vá lasz tá sá ról szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY ha tá ro zat a
kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Az Or szág gyû lés a bi zott ság ba

dr. Lat or cai Já nos he lyett

Nóg rá di Lász lót

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,

az Or szág gyû lés el nö ke

Nya kó Ist ván s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,

az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. áp ri lis 16-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Országgyûlés
32/2007. (IV. 19.) OGY

határozata

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános
Konferenciája 95. ülésszakán elfogadott,

a munkavédelemrõl szóló 187. számú
Keretegyezményrõl és a munkavédelemrõl szóló

197. számú Ajánlásról, valamint a munkaviszonyról
szóló 198. számú Ajánlásról szóló beszámoló

elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak
a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet Ál ta lá nos Kon fe ren -
ci á ja 95. ülés sza kán el fo ga dott, a mun ka vé de lem rõl szóló
187. szá mú Ke ret egyez mény rõl és a mun ka vé de lem rõl
szóló 197. szá mú Aján lás ról, valamint a mun ka vi szony ról
szóló 198. szá mú Aján lás ról szóló be szá mo ló ját el fo gad ja.

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

Nya kó Ist ván s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
33/2007. (IV. 19.) OGY

határozata

a Hungária Televízió Közalapítvány mûködésének
2004. január 1-jétõl 2004. december 31-ig terjedõ

idõszakáról szóló beszámoló elfogadásáról**

Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi a Hun gá ria Te le ví zió
Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má nak 2004. ja nu ár 1-jé tõl 2004.
de cem ber 31-ig ter je dõ idõ sza ká ról szóló be szá mo lót.

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

Nya kó Ist ván s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. áp ri lis 16-i ülés nap ján fo gad ta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. áp ri lis 16-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
34/2007. (IV. 19.) OGY

határozata

a Hungária Televízió Közalapítvány mûködésének
2005. január 1-jétõl 2005. december 31-ig terjedõ

idõszakáról szóló beszámoló elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi a Hun gá ria Te le ví zió
Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má nak 2005. ja nu ár 1-jé tõl 2005.
de cem ber 31-ig ter je dõ idõ sza ká ról szóló be szá mo lót.

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

Nya kó Ist ván s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. áp ri lis 16-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
23/2007. (IV. 19.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
Hi va tal ál tal köz zé tett tá jé koz ta tó alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vány tár -
gyá ban – dr. Kiss Lász ló alkot mány bíró pár hu za mos in do -
ko lá sá val, és dr. Tró csá nyi Lász ló, dr. Pa czo lay Pé ter és
dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí rók kü lön vé le mé nyé -
vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy „A fel nõtt -
kép zés dí já hoz kap cso ló dó adó ked vez mény, valamint a
szá mí tó gép, szá mí tás tech ni kai esz köz be szer zé sé hez kap -
cso ló dó adó ked vez mény (SU LI NET-ked vez mény) ér vé -
nye sí té sé nek egyes kér dé se i rõl”  szóló, az Adó és El len õr -
zé si Ér te sí tõ 2004. évi 2. szá má ban, PM Jö ve de lem adók
fõ osz tá lya 24637/2003., 22026/2003. valamint APEH
Adó ne mek fõ osz tá lya 1227135306/2003., 1227001089/
2003. szám alatt, az Szja tv. 36/A.  §-ához kap cso ló dó an
köz zé tett tá jé koz ta tó ki adá sa alkot mány elle nes, ah hoz
jog ha tás nem fû zõ dik, annak a jog ala nyok ra néz ve sem mi -
lyen kö te le zõ ere je nin csen.
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2. Az Alkot mány bíró ság a tá jé koz ta tó alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló 
in dít ványt vissza uta sít ja.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va -
tal nak (a továb biak ban: APEH) „A fel nõtt kép zés dí já hoz
kap cso ló dó adó ked vez mény, valamint a szá mí tó gép, szá -
mí tás tech ni kai esz köz be szer zé sé hez kap cso ló dó adó ked -
vez mény (SU LI NET-ked vez mény) ér vé nye sí té sé nek
egyes kér dé se i rõl” címû 2004/2. APEH irány mu ta tás
(a továb biak ban: „Irány mu ta tás”) 3. pont ja alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tát kez de mé nyez te.

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy az in dít vá -
nyo zó ál tal, a fen ti cím alatt hi vat ko zott úgy ne ve zett
„Irány mu ta tás” va ló já ban az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ
2004. évi 2. szá má ban, PM Jö ve de lem adók fõ osz tá lya
24637/2003., 22026/2003. valamint APEH Adó ne mek fõ -
osz tá lya 1227135306/2003., 1227001089/2003. szám
alatt köz zé tett tá jé koz ta tó (a továb biak ban: tá jé koz ta tó).
Az Alkot mány bíró ság ezért a vizs gá la tot a tá jé koz ta tó
3. pont já ra néz ve foly tat ta le.

Az Al kot mány bí ró ság hoz in té zett be ad vá nyá ban az in -
dít vá nyo zó azt ki fo gás ol ta, hogy a tá jé koz ta tó 3. pont ja
nem te szi le he tõ vé ne ve lõ szü lõ szá má ra, hogy a ne velt
gyer mek után adó vissza té rí tést igé nyel jen a SULINET
prog ram ke re té ben.

Az Alkot mány bíró ság az in dít vá nyo zót hi ány pót lás ra
hív ta fel. Eb ben tá jé koz tat ták ar ról, hogy ér dem ben el bí -
rál ha tó in dít ványt olyan be ad vány tar tal maz, amely ben
meg je lö lik az alkot mány elle nesnek tar tott jog sza bályt és
ezen kí vül az Al kot mány nak azt a sza bá lyát, amellyel a
vizs gál ni kért ren del ke zés az in dít vá nyo zó vé le ke dé se sze -
rint el len té tes.

A 2004. má jus 20-án ér ke zett újabb be ad vány tar tal ma
sze rint az in dít vá nyo zó to vább ra is fenn tar tot ta, hogy vé le -
mé nye sze rint az APEH mél tány ta la nul járt el azok kal a
csa lá dok kal szem ben, ame lyek ese té ben a „SULINET”
prog ram ke re té ben a jö ve de lem adó ból tör té nõ vissza -
igény lést az „Irány mu ta tá sá val” le he tet len né tet te.

Ál lás pont ja sze rint „az APEH fen ti ma ga tar tá sá val” sér -
ti az Alkot mány 15. és 16.  §-ait, valamint az Alkot mány
70/A. és 70/J.  §-ait.

Az Alkot mány 57.  § (5) be kez dé sé re hi vat koz va for dult
az in dít vá nyo zó az Al kot mány bí ró ság hoz, mi vel úgy
 vélte, hogy szá má ra más jog or vos la ti le he tõ ség nincs.

II.

Az Al kot mány nak az in dít vá nyo zó ál tal fel hí vott ren -
del ke zé sei a kö vet ke zõk:

„15.  § A Ma gyar Köz tár sa ság védi a há zas ság és a csa -
lád in téz mé nyét.

16.  § A Ma gyar Köz tár sa ság kü lö nös gon dot for dít az if -
jú ság lét biz ton sá gá ra, ok ta tá sá ra és ne ve lé sé re, vé del me zi
az if jú ság ér de ke it.

(...)

57.  § (5) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint min den ki jog or vos lat tal él het az olyan 
bí ró sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés ellen,
amely a jo gát vagy jo gos ér de két sér ti. A jog or vos la ti jo got 
– a jog vi ták éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké ben,
az zal ará nyo san – a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk
két har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott tör vény kor lá toz -
hat ja.

(...)

70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le tén
tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em ber i, illetve az
ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne ve ze -
te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más vé le -
mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni, szü le -
té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél kül.

(...)

70/J.  § A Ma gyar Köz tár sa ság ban a szü lõk, gond vi se lõk 
kö te le sek kis ko rú gyer me kük ta nít ta tá sá ról gon dos kod ni.”

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény (a továb biak ban: Szja tv.) 2004. jú li us
1-jé tõl ha tá lyos, az in dít vány ál tal érin tett ren del ke zé sei a
kö vet ke zõk:

„A fel nõtt kép zés dí já nak, valamint a ma gán sze mély
szá mí tó gép meg szer zé sé re for dí tott egyes ki adá sa i nak
ked vez mé nye

36/A.  § (3) A ma gán sze mély az össze vont adó alap adó -
ját csök kent he ti az adó év ben ál ta la szá mí tó gép meg szer -
zé sé re (ide nem ért ve a lí zing, a rész let vé tel, a bér let vagy
más ha son ló szer zõ dés ke re té ben tör té nõ szer zést) for dí -
tott ki adás 50 szá za lé ká val, de leg fel jebb évi 60 ezer fo -
rint tal. Az adó ked vez mény re olyan esz köz meg szer zé se
jo go sít, ame lyet a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi
Mi nisz té rium, az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium
és az Ok ta tá si Mi nisz té rium ál tal ki írt pá lyá zat ke re té ben
ki vá lasz tott szál lí tók, valamint az e szál lí tók ál tal a pá lyá -
zat nak meg fele lõen be vont köz re mû kö dõk ér té ke sí te nek,
és amely esz köz sze re pel a pá lyá zat ba be vont esz kö zök -
nek a pá lyá za tot ki író ál tal elekt ro ni kus for má ban nyil vá -
no san meg hir de tett lis tá ján. A ked vez mény alap ját és
össze gét az esz köz for gal ma zó ja (a szál lí tó, a köz re mû kö -
dõ) ál tal ki ál lí tott iga zo lás bi zo nyít ja, az zal, hogy az ilyen
iga zo lás ki adá sá nak té nyét a ter mék rõl ki ál lí tott szám lá ra
a szám la ki ál lí tó já nak rá kell ve zet nie. Ilyen szám la alap -
ján költ ség, ér ték csök ke né si le írás csak ab ban az eset ben
ér vé nye sít he tõ, ha a ma gán sze mély (ki vé ve az e tör vény
sze rint a táv mun ka vég zés re vo nat ko zó ren del ke zé sek sze -
rint költ sé get ér vé nye sí tõ mun ka vál la lót) az iga zo lást az
adó ked vez mény ér vé nye sí té sé re rész ben sem hasz nál ja,
hasz nál ta fel.”
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Az Szja tv. 36/A.  §-ának 2004. jú li us 1. nap ját meg elõ -
zõ en ha tály ban volt ren del ke zé sei sze rint, amely hez az in -
dít vány ál tal is ki fo gás olt tá jé koz ta tó kap cso ló dik, az aláb -
bi ren del ke zé se ket tar tal maz ta:

„A fel nõtt kép zés dí já nak, valamint az ok ta tás ban részt
ve võk egyes ki adá sa i nak ked vez mé nye

36/A.  § (3) A pe da gó gus, az ok ta tó, a hall ga tó, a fel nõtt -
kép zés ben részt vevõ ma gán sze mély, valamint az a ma -
gán sze mély, aki nek gyer mek e nap pa li rend sze rû is ko lai
ok ta tás ban vagy a fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény ben fel so -
rolt fel sõ ok ta tá si in téz mény ben hi te le sí tett is ko lai rend -
sze rû elsõ alap kép zés ben vesz részt, az össze vont adó alap
adó ját csök kent he ti az adó év ben ál ta la szá mí tó gép, szá mí -
tás tech ni kai esz köz meg szer zé sé re (vá sár lá sá ra, bér le té re,
lí zin ge lé sé re) for dí tott összeg gel, ha a meg szer zés a Fog -
lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té rium, az In for -
ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium vagy az Ok ta tá si Mi -
nisz té rium ál tal ki írt pá lyá zat ke re té ben tör té nik. Az adó -
ked vez mény alap ját és össze gét a vé tel árat, a bér le ti dí jat,
illetve a lí zing dí jat tar tal ma zó, a ma gán sze mély ne vé re ki -
ál lí tott szám la bi zo nyít ja.”

A tá jé koz ta tó sze rint:
„3. A szá mí tó gép, szá mí tás tech ni kai esz köz be szer zé sé -

hez kap cso ló dó adó ked vez mény ér vé nye sí té sé re az a ma -
gán sze mély is jo go sult, aki nek gyer mek e nap pa li rend sze -
rû is ko lai ok ta tás ban vagy az Ftv.-ben fel so rolt fel sõ ok ta -
tá si in téz mény ben hi te le sí tett is ko lai rend sze rû elsõ alap -
kép zés ben vesz részt. A jo go sul tak kö ré nek pon to sí tá sá -
hoz a tör vény to váb bi el iga zí tást nem tar tal maz, ezért a
meg ha tá ro zás csak szû ken – csa lád jo gi meg kö ze lí tés ben –
ér tel mez he tõ: az adó ked vez mény ér vé nye sí té sé re az a ma -
gán sze mély jo go sult, aki a csa lád jo gi jog sza bá lyok alap -
ján a gyer mek szü lõ jé nek (ap já nak, any já nak) te kint he tõ.
A vér sze rin ti apán és anyán kí vül csak a gyer me ket örök be 
fo ga dó szü lõ so rol ha tó ide. Az utób bi eset ben az örök be
fo ga dó szü lõ há zas tár sa csak ak kor le het jo go sult, ha õ
maga is örök be fo ga dó. Nem fel té tel vi szont a tör vény sze -
rint a gyer mek kel kö zös ház tar tás ban élés, ezért ab ban az
eset ben, ha az egyéb tör vényi fel té te lek is fenn áll nak, akár
az el vált és kü lön ház tar tás ban élõ szü lõ is jo go sult le het a
ked vez mény re.

Az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ 2003. évi 8–9. szá má ban 
meg je lent 124. szá mú tá jé koz ta tó he lyett a je len tá jé koz ta -
tó ban fog lal tak az irány adók.

[PM Jö ve de lem adók fõ osz tá lya 24637/2003., 22026/
2003. – APEH Adó ne mek fõ osz tá lya 1227135306/2003.,
1227001089/2003.]”

III.

Az in dít vány rész ben meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  §-ának b) pont -
ja sze rint az Alkot mány bíró ság ha tás kö ré be töb bek kö zött

jog sza bá lyok, valamint az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz -
kö zei alkot mány elle nességének utó la gos vizs gá la ta tar to -
zik.

A vizs gá lat alá vont tá jé koz ta tó sem az Alkot mány, sem
a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb biak -
ban: Jat.) sze rint nem jog sza bály és nem is az ál lam i irá nyí -
tás egyéb jogi esz kö ze.

A Jat. „Jogi irány mu ta tás” cím alatt több jogi esz közt
sza bá lyoz. Az 55.  § (1) be kez dés sze rint a mi nisz ter és az
or szá gos ha tás kö rû szerv ve ze tõ je jo go sult irány elv és tá -
jé koz ta tó ki adá sá ra. Míg a Jat. sze rin ti irány elv aján lást ad
a jog sza bály vég re haj tá sá nak fõ irá nyá ra és mód sze ré re,
ad dig a Jat. sza bá lyai alap ján ki adott tá jé koz ta tó olyan
tényt és ada tot kö zöl, ame lyet a jog sza bály vég re haj tá sá ért 
fe le lõs szerv nek a fel ada ta tel je sí té sé hez is mer nie kell. A
Jat. 55.  § (4) be kez dé se ér tel mé ben „az irány elv és a tá jé -
koz ta tó az azt ki adó szerv hi va ta los lap já ban köz zét ehe tõ”, 
vagyis ezen ak tu sok hi va ta los lap ban való köz zé té te le nem 
kötelezõ.

Az Al kot mány bí ró ság nak hosszú ide je kö vet ke ze tes
gya kor la ta sze rint az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i -
nek meg íté lé sé nél nem a for ma és az el ne ve zés a meg ha tá -
ro zó, ha nem az a tar ta lom, amely al kal mas sá te szi arra,
hogy az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei közé so rol ha -
tó jogi irány mu ta tás ként ér vé nye sül jön [elõ ször: 60/1992.
(XI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 275, 278.; a továb biak -
ban: Abh.]. Amennyi ben a vizs gá lat alá vont ak tus – for -
má já tól füg get le nül – olyan jogi irány mu ta tá so kat tar tal -
maz, ame lyek bi zo nyos kér dé sek ben egy sé ges jog gya kor -
lat ki ala kí tá sát cé loz zák, vagyis ér tel me zi a tör vényt, to -
váb bá aján lást ad egyes ren del ke zé sek vég re haj tá sá ra, tar -
tal mát te kint ve az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö zé nek
mi nõ sít he tõ. [37/2001. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2001,
302, 306.] Az Abtv. 1.  § b) pont ja ér tel mé ben az Al kot -
mány bí ró ság nak a jog sza bály, valamint az ál lam i irá nyí tás 
egyéb jogi esz kö ze alkot mány elle nessége utó la gos vizs gá -
la tá ra van ha tás kö re. „Az Alkot mány bíró ság ed di gi gya -
kor la tá ban is ér dem ben el bí rál ta az olyan ál lam i ak tu sok
al kot má nyos sá gát, ame lyek ugyan túl lép tek a ki bo csá tó
szerv jog al ko tá si ha tás kö rén, azaz ér vény te le nek vol tak,
de a ki bo csá tó szán dé ka sze rint nor ma kén ti kö ve tés re tar -
tot tak igényt, illetve a gya kor lat ban úgy is ha tá lyo sul tak
(ABH 1992, 275.; ABH 1993, 292.).” [31/1995. (V. 25.)
AB ha tá ro zat, ABH 1995, 158, 161.]

Az Alkot mány bíró ság el já rá sa so rán fi gye lem mel volt
arra a tény re is, hogy az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény ren del ke zé sei sze rint „az adó meg ál la pí tá -
sá hoz való jog annak a nap tá ri év nek az utol só nap já tól
szá mí tott 5 év el tel té vel évül el, amely ben az adó ról be val -
lást, be je len tést kel lett vol na ten ni, illetve be val lás, be je -
len tés hi á nyá ban az adót meg kel lett vol na fi zet ni.” [164.  § 
(1) be kez dé se] En nek ér tel mé ben a vizs gált tá jé koz ta tó ban 
sze rep lõ ál lás pont az Szja tv. szö ve gé nek meg vál to zá sá tól
füg get le nül, a ko ráb ban ha tá lyos Szja tv.-be li ren del ke zé -
sek kel együtt az adó meg ál la pí tá sá hoz való jog el évü lé si
ide jén be lül to vább al kal maz ha tó len ne.
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2. Az Alkot mány bíró ság a vizs gá lat alá vont ak tus tar -
tal mi elem zé se után te hát min dig meg vizs gál ja, hogy az
adott tar tal mú ak tus ki bo csá tá sá ra az azt ki bo csá tó ál lam i
szerv ren del ke zett-e meg fe le lõ ha tás kör rel és az az elõ írt
for má ban tör tént-e meg. A ha tás kör hi á nyá ban, vagy
annak túl lé pé sé vel ki adott jogi irány mu ta tás az Alkot -
mány bíró ság sze rint „sem mis, nem lé te zõ ak tus nak mi nõ -
sül, így sem mi fé le jogi ha tás nem fû zõd het hoz zá” [Abh.,
ABH 1992, 275., 278., 279.; valamint 31/1995. (V. 25.)
AB ha tá ro zat, ABH 1995, 158., 161. Idé zi: 37/2001.
(X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 302, 306.].

Az Alkot mány bíró ság, az Abtv. 1.  § b) pont já ban rög zí -
tett, a jog sza bá lyok és ál lam i irá nyí tá si egyéb jogi esz kö -
zei alkot mány elle nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá -
nyuló ha tás kö ré ben már szá mos al ka lom mal vizs gált a
fen ti ek sze rin ti jogi irány mu ta tá so kat, in for má lis jog ér tel -
me zést tar tal ma zó, nem meg fe le lõ for má ban ki adott ál lam i 
ak tu so kat. Ezek ben a ha tá ro za tok ban ugyan ak kor a vizs -
gált és tar tal mi vagy for mai okok ból alkot mány elle nesnek
mi nõ sült ak tu sok nak a meg sem mi sí té sé tõl tar tóz ko dott.
[16/2001. (V. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 207.;
36/2001. (VII. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 668.;
37/2001. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 302.; 45/2001. 
(XI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 727.; 47/2003. (X. 27.) 
AB ha tá ro zat, ABH 2003. 525.; 6/2004. (III. 24.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2004. 94.; 2/2005. (II. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 
2005, 64.; 18/2005. (V. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 2005,
197.] Az Alkot mány bíró ság a vizs gált ak tu sok meg sem -
mi sí té sét az Abh.- ban el fog lalt és az óta is fenn tar tott ál lás -
pont ja alap ján mel lõ zi. A már em lí tett ak tu sok ugyan is
nem mi nõ sül nek jog sza bály nak, és nem te kint he tõk az ál -
lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö zé nek sem. Jog sza bá lyi tar -
ta lom és jogi, kö te le zõ erõ hi á nyá ban az Al kot mány bí ró -
ság nak ezek nek az ak tu sok nak az ese té ben nem volt mit
meg sem mi sí te nie. Ezért az em lí tett ügyek ben az in dít vá -
nyok nak a jo gi lag nem lé te zõ ak tus meg sem mi sí té sé re vo -
nat ko zó ré szét az Alkot mány bíró ság vissza uta sí tot ta.

Az Alkot mány bíró ság az Abh.-ban azt is meg ál la pí tot -
ta, hogy a Jat. ga ran ci á lis sza bá lya i nak mel lõ zé sé vel ho -
zott mi nisz té ri u mi és egyéb köz pon ti ál lam i szer vek tõl
szár ma zó, jogi irány mu ta tást tar tal ma zó le ira tok, kör le ve -
lek, út mu ta tók, irány mu ta tá sok, ál lás fog la lá sok és egyéb
in for má lis jog ér tel me zé sek nek a ki adá sa és az ezek kel
való irá nyí tás gya kor la ta alkot mány elle nes; ugyan ak kor
az Alkot mány bíró ság a meg sem mi sí tés re irá nyuló in dít -
ványt vissza uta sí tot ta (ABH 1992, 275.).

3. A je len ha tá ro zat ban vizs gált tá jé koz ta tó az Adó és
El len õr zé si Ér te sí tõ (az APEH hi va ta los lap ja) 2004. évi
2. szá má ban je len t meg „Jog al kal ma zás” cím alatt, az
aláb bi al cím mel: „Tör vé nyek és más jog sza bá lyok egyes
ren del ke zé se i nek is mer te té se”. A 2. pont alatt fog lal ko zik
ez az irat az Szja tv. 36/A.  §-ában fog lalt adó ked vez mé -
nyek ér tel me zé sé vel. A cím ben je löl tek kel el len tét ben
nem a jog sza bá lyok ren del ke zé se it is mer te ti, ha nem az
APEH egyes szer ve ze ti egy sé gei (fõ osz tá lyai) ál tal, az zal

kap cso lat ban el fog lalt ér tel me zést. Az ér tel me zés az aláb -
bi for du lat tal zá rul: „Az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ
2003. évi 8–9. szá má ban meg je lent 124. szá mú tá jé koz ta tó 
he lyett a je len tá jé koz ta tó ban fog lal tak az irány adók.”
Ezek alap ján is nyil ván va ló, hogy a tá jé koz ta tót azért
( azzal a szán dék kal) tett ék köz zé, hogy azt a jog al kal ma zó
szer vek kö ves sék. Az egyes adó kö te le zett sé gek kel össze -
füg gõ men tes sé gek és ked vez mé nyek ér vé nye sí té se
(igény be vé te le) szá mos eset ben az adó ha tó sá gok ha tó sá gi
jog al kal ma zó vagy ha tó sá gi fel ügye le ti te vé keny sé ge út -
ján tör té nik. Az ilyen köz zé tett ér tel me zé sek az adó ha tó sá -
gok jog al kal ma zó és ha tó sá gi fel ügye le ti te vé keny sé ge
nyo mán a jog ala nyok jog vi szo nya i ra is ki hat nak, hi szen
azok az zal a tar ta lom mal ér vé nye sül nek, me lyet a ha tó sá -
gok e te vé keny sé gük so rán annak tu laj do ní ta nak. Ezen a
té nyen nem vál toz tat az sem, hogy az adó ha tó sá gok ha tá -
ro za tai és vég zé se i nek egy rész e a köz igaz ga tá si ha tá ro za -
tok bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá ra irány adó sza bá lyok alap ján
bí ró ság elõtt meg tá mad ha tó. Az egye di adó ha tó sá gi ha tá -
ro zat bí ró ság elõt ti meg tá ma dá sá nak al kot má nyos és tör -
vényi le he tõ sé ge ön ma gá ban nem te szi al kot má nyos sá a
ha tó sá gi te vé keny ség alap ját ké pe zõ in for má lis jog ér tel -
me zés ki bo csá tá sát. A tá jé koz ta tó ugyan ak kor nem tar tal -
maz za azt, a köz igaz ga tá si gya kor lat ban szé les kör ben al -
kal ma zott zá ra dé kot, mely ben a ki bo csá tó szerv az
Abh.-ra uta lás sal ki fe je zet ten fel hív ja a fi gyel met az ál ta la
adott ál lás fog la lás nem kö te le zõ jel le gé re.

Az Alkot mány bíró ság is mé tel ten meg jegy zi, hogy az
ön ál ló nor ma tív sza bá lyo zás igé nyé vel fel lé põ ér tel me zést 
tar tal ma zó tá jé koz ta tót nem hogy nem jog sza bály ként, ha -
nem még csak nem is az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
ze ként (jogi irány mu ta tás ként) bo csá tot ták ki, hi szen a tá -
jé koz ta tót nem a jogi irány mu ta tás ki bo csá tá sá ra a Jat.-ban 
fel ha tal ma zott or szá gos ha tás kö rû szerv ve ze tõ je (az
APEH el nö ke), és nem a Jat.-ban meg ha tá ro zott el ne ve -
zés sel és for má ban bo csá tot ta ki.

4. Az Alkot mány bíró ság a tá jé koz ta tó vizs gá la ta so rán
új ból elvi él lel mu tat rá arra, hogy „az in dít vánnyal tá ma -
dott és ha son ló mi nisz té ri u mi, egyéb köz pon ti ál lam i szer -
vek tõl szár ma zó, jogi irány mu ta tást tar tal ma zó le ira tok,
kör le ve lek, irány mu ta tá sok, út mu ta tók, ál lás fog la lá sok és
egyéb in for má lis jog ér tel me zé sek, ame lyek nem a Jat. ga -
ran ci á lis sza bá lya i nak be tar tá sá val ke rül nek ki bo csá tás ra,
sér tik az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben dek la rált jog ál -
la mi ság al kot má nyos kö ve tel mé nyét. Jog bi zony ta lan sá got 
te rem te nek, ki szá mít ha tat lan ná te szik a jog ala nyok, a jog -
al kal ma zó szer vek ma ga tar tá sát. Bár a ben nük fog lalt jog -
ér tel me zés nek, jog al kal ma zá si szem pont nak sem mi fé le
jogi ere je, kö te le zõ tar tal ma nincs, mi u tán az ál lam igaz ga -
tás köz pon ti szer vei bo csát ják ki, al kal ma sak arra, hogy a
cím zet te ket meg té vesszék, s a cím zet tek kö te le zõ elõ -
írásként kö ves sék azo kat. [...] A tör vény ben fog lalt ga ran -
ci á lis sza bá lyok be nem tar tá sá val al ko tott, ilyen irány mu -
ta tá sok könnyen vál hat nak a jogi sza bá lyo zást pót ló, a jog -
sza bá lyok ér vé nye sü lé sét le ron tó irá nyí tá si esz kö zök ké, s
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ez a jog ál la mi ság kö ve tel mé nyé vel össze egyez tet he tet -
len.” [Abh., ABH 1992, 275, 277.]

5. Az Alkot mány bíró ság sze rint „al kot má nyo san tart -
ha tat lan és meg en ged he tet len”, hogy jo gi lag nem lé te zõ,
sem mis ak tus ala kít sa a gya kor la tot az ál tal, hogy a cím zet -
tek az ér vény te len ak tus ban fog lal ta kat kö te le zõ nor ma -
ként kö ve tik [Abh., ABH 1992, 275., 279.]. A tá jé koz ta tó -
ban fog lalt „ren del ke zé sek” ér vé nye sen lét re sem jött jogi
irány mu ta tás ré szei, hi szen sem a ki bo csá tó, sem a jogi
for ma nem fe le l meg a Jat. ga ran ci á lis sza bá lya i nak.

Az Alkot mány bíró ság a ki fej tet tek re te kin tet tel a ren -
del ke zõ rész 1. pont já ban fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

Mi vel az Al kot mány bí ró ság nak a tá jé koz ta tó ren del ke -
zé se ese té ben nem volt mit meg sem mi sí te nie, ezért az in -
dít vány nak a jo gi lag nem lé te zõ ak tus meg sem mi sí té sé re
vo nat ko zó ré szét az Abh.-ban el fog lalt elvi ál lás pont ját
[ABH 1992, 275., 279.] kö vet ve, to váb bá az Alkot mány -
bíró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és annak köz zé té te lé rõl
 szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001.
(XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065, 2075.) 29.  §
b) pont ja alap ján vissza uta sí tot ta.

Az Alkot mány bíró ság a ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben
tör té nõ köz zé té te lét az érin tet tek nagy szá má ra te kin tet tel
ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
elõ adó alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Har mat hy At ti la s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 340/B/2004.

Dr. Kiss Lász ló alkot mány bíró pár hu za mos in do ko lá sa

1. Egyet ér tek a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé ben fog lalt
meg ál la pí tás sal, amely sze rint „A fel nõtt kép zés dí já hoz
kap cso ló dó adó ked vez mény, valamint a szá mí tó gép, szá -
mí tás tech ni kai esz köz be szer zé sé hez kap cso ló dó adó ked -
vez mény (SU LI NET-ked vez mény) ér vé nye sí té sé nek
egyes kér dé se i rõl”  szóló, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ
2004. évi 2. szá má ban, a PM Jö ve de lem adók Fõ osz tá lya
24637/2003., 22026/2003., valamint az APEH Adó ne mek
Fõ osz tá lya 1227135306/2003., 1227001089/2003. szám
alatt, az Szja tv. 36/A.  §-ához kap cso ló dó an köz zé tett tá jé -
koz ta tó ki adá sa alkot mány elle nes, ah hoz jog ha tás nem fû -

zõ dik, annak a jog ala nyok ra néz ve sem mi lyen kö te le zõ
ere je nin csen.”

Ma gam is nyo ma té ko san hang sú lyo zom: A Jat. „Jogi
irány mu ta tás” cím alatt több jogi esz közt sza bá lyoz. Az
55.  § (1) be kez dés sze rint a mi nisz ter és az or szá gos ha tás -
kö rû szerv ve ze tõ je jo go sult irány elv és tá jé koz ta tó ki adá -
sá ra. Míg a Jat. sze rin ti irány elv aján lást ad a jog sza bály
vég re haj tá sá nak fõ irá nyá ra és mód sze ré re, ad dig a Jat.
sza bá lyai ál tal ki adott tá jé koz ta tó olyan tényt és ada tot kö -
zöl, ame lyet a jog sza bály vég re haj tá sá ért fe le lõs szerv nek
a fel ada ta tel je sí té sé hez is mer nie kell. A Jat. 55.  § (4) be -
kez dé se ér tel mé ben „az irány elv és a tá jé koz ta tó az azt ki -
adó szerv hi va ta los lap já ban köz zét ehe tõ”, vagyis ezen ak -
tu sok hi va ta los lap ban való köz zé té te le nem kö te le zõ.

A vizs gá lat tár gyát ké pe zõ tá jé koz ta tót nem a Jat. 55.  §
(1) be kez dé sé ben fel jo go sí tot tak (mi nisz ter, or szá gos ha -
tás kö rû szerv ve ze tõ je) bo csá tot ták ki: en nek meg fele lõen
nincs is a Jat. 55.  § (1) be kez dé se sze rint lét re jött tá jé koz -
ta tó ról szó. (Azaz az ak tus – mint tá jé koz ta tó – ke let ke zé -
sé tõl fog va ér vény te len, nem lé te zõ.) A Jat. 55.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tó a miatt sem jött lét re ér vé nye -
sen, mi vel annak tár gya nem a tá jé koz ta tó-for má nak fenn -
tar tott tárgy kör: azaz nem olyan tény és adat köz lé se, ame -
lyet a jog sza bály vég re haj tá sá ért fe le lõs szerv nek a fel ada -
ta tel je sí té sé hez is mer nie kell. A „tá jé koz ta tó” már pusz tán 
ez ok ból is ér vény te len (és pe dig ke let ke zé sé tõl fog va), s
ér vény te len len ne ak kor is, ha akár mi nisz ter vagy or szá -
gos ha tás kö rû szerv ve ze tõ je bo csá tot ta vol na is ki.

Az in dít vánnyal tá ma dott ak tus (,,tá jé koz ta tó”) jog éle -
tünk több ne u ral gi kus pont já ra hív ja fel a fi gyel met:

a) Tö rést je len t azon a zárt jog for rá si rend sze ren,
amely az 1990 utá ni ma gyar al kot má nyos jog ál lam sa ját ja. 
En nek je len tõ sé ge pe dig ab ban fog lal ha tó össze, hogy szé -
les cím zet ti kör re vo nat ko zó ma ga tar tá si sza bá lyo kat csak
jog sza bá lyok ál la pít has sa nak meg. A jog for rá si rend szert
alul ról ki kez dõ la tens sza bá lyo zá si for mák (ami lyen a
vizs gált „tá jé koz ta tó” is) köz vet le nül ve szé lyez te tik a köz -
igaz ga tás jog hoz kö tött sé gé nek el vét és gya kor la tát. En -
nek meg fele lõen kell meg vá lasz ta ni a ve lük szem be ni ha -
té kony fel lé pés esz köz rend sze rét is.

b) Jól le het ki épült a jog ál la mi be ren dez ke dés alap ve tõ
szer ve ze ti rend szer e, a köz igaz ga tás mû kö dé se csak nem
17 esz ten dõ el múl tá val is csak ne he zen iga zo dik az új el -
vá rás- és kö ve tel mény rend szer hez. E (köz igaz ga tá si)
struk tú ra fe let t ki épült (köz igaz ga tá si) bí rói kont roll nem
biz to sít ja ma még min den hol és min den kor a köz igaz ga tás
al kot má nyos mû kö dé sét. A bí ró ság egye di ha tá ro za tok
tör vényességérõl dönt. Ezért (is) van szük ség arra, hogy
– ed di gi gya kor la tunk nak meg fele lõen – nyo ma té ko san
hang sú lyoz zuk: en nek a „tá jé koz ta tó nak” nincs kö te le zõ
ere je, ah hoz jog ha tás nem fû zõ dik, ami kép pen a Jat. 55.  §
(3) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tó nak sem. A köz igaz ga -
tás ban (kü lö nö sen a pénz ügyi igaz ga tás ban) to vább ra is
száz szám ra je len nek meg olyan – ma guk nak nor ma ti vi tást
kö ve te lõ – for mák, ame lyek fe let t nem biz to sít ha tó – az
alap ve tõ en egye di jog al kal ma zás ra épü lõ – ha té kony bí rói

3140 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/49. szám



kont roll. Eb bõl kö vet ke zõ en a ve lük szem be ni ha té kony
fel lé pés le he tõ sé gét nor ma tív alap ra kell he lyez ni, s a köz -
igaz ga tá son be lül is le he tõ vé kell ten ni a meg fe le lõ ga ran -
cia rend szer ki épí té sét.

c) Az in dít vánnyal tá ma dott „tá jé koz ta tó” (és a hoz zá
ha son la tos más for mák) alap jai le het nek olyan egye di köz -
igaz ga tá si dön té sek nek, ame lyek az ügy fe lek szá má ra jo -
go kat vagy kö te le zett sé ge ket ál la pí ta nak meg. A je len
eset ben is ar ról pa nasz ko dik a ne ve lõ szü lõ, hogy õt a tá jé -
koz ta tó „ki ér tel mez te” a vissza té rí tés re jo go sul tak kö ré -
bõl. Er rõl (azaz jo go sult sá gá nak hi á nyá ról) vagy le vél ben
(ami Ma gyar or szá gon szo ká sos for má vá lett) vagy – jobb
eset ben – ha tá ro zat ban kap ér te sí tést. En nek alap ja pe dig
az az APEH ha tó sá gi ha tás kör, ame lyet ép pen a vizs gált
„tá jé koz ta tó” te rem tett meg. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény 19.  § (1) be kez dé se alap ján „a ha tó ság ha -
tás kö rét – a ha tó sá gi el já rás kö ré be tar to zó ügy faj ta meg -
ha tá ro zá sá val – jog sza bály ál la pít ja meg...” át lép he ti-e va -
jon ezt a ren del ke zést az APEH „tá jé koz ta tó”? A vá lasz
egy ér tel mû: nem.

2. A fen ti e ket egyen ként és összes sé gük ben is mér le -
gel ve, he lyes az Alkot mány bíró ság több sé gi ha tá ro za tá -
nak kö vet kez te té se: az ilyen for ma „sem mis, nem lé te zõ
ak tus nak mi nõ sül, így sem mi fé le jogi ha tás nem fû zõd het
hoz zá”. [60/1992. (XI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 275, 
278, 279.; valamint 31/1995. (V. 25.) AB ha tá ro zat, ABH
1995, 158, 161. Idé zi: 37/2001. (X. 11.) AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 302, 306.]

Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró

Dr. Tró csá nyi Lász ló alkot mány bíró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel,
valamint annak in do ko lá sá val. Vé le mé nyem sze rint a sé -
rel me zett tá jé koz ta tó alkot mány elle nességének meg ál la -
pí tá sá ra irá nyuló in dít ványt – te kin tet tel az Al kot mány bí -
ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1.  § b) pont já ra –
az Alkot mány bíró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és annak
köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be
fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.)
29.  § b) pont ja alap ján ha tás kör hi á nya  miatt vissza kel lett
vol na uta sí ta ni.

A ha tá ro zat ban irány adó nak te kin tett 60/1992. (XI. 17.)
AB ha tá ro zat (ABH 1992, 275.) nem sok kal a rend szer vál -
tást kö ve tõ idõ szak ban szü le tett, ami kor még a jog ál la mi
be ren dez ke dés alap ve tõ szer ve ze ti rend szer e nem épült ki
tel je sen, illetve a már lé te zõ szer vek új on nan ka pott avagy
vissza ka pott fel adat- és ha tás kö rü ket ak kor kezd ték el (is -
mét) gya ko rol ni de mok ra ti kus ke re tek kö zött. Az az óta el -
telt köz el más fél év ti zed ben ezek az in téz mé nyek meg erõ -
söd tek, és el fog lal ták a ne kik szánt al kot má nyos he lyet az

ál lam szer ve zet ben és a tár sa dal mi rend szer ben. Így – töb -
bek kö zött – hely re állt és ki tel je se dett a köz igaz ga tás bí rói
kont roll ja, mely a vég re haj tó ha ta lom jog al kal ma zó te vé -
keny sé gét a tör vényes ke re tek kö zött tart ja.

A tá ma dott tá jé koz ta tó nem mi nõ sül sem jog sza bály -
nak, sem az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö zé nek. Az
APEH szer vei ál tal tör té nõ jog ér tel me zést és jog al kal ma -
zást ab ból a cél ból kí ván ja egy sé ges irány ba te rel ni, hogy
ez ál tal ki szá mít ha tób bá vál ja nak az adó ha tó sá gok dön té -
sei. A tá jé koz ta tó nak sem mi fé le kö te le zõ jogi ere je nin -
csen, ah hoz jog ha tás nem fû zõ dik, köz igaz ga tá si ha tá ro zat 
a tá jé koz ta tón nem ala pul hat. Konk rét ügy ben a té ves jog -
ér tel me zés  miatt tör vénysértõnek tar tott ha tá ro za tot a sé -
rel met szen ve dett fél ren des bí ró ság elõtt tá mad hat ja meg.
Így vég sõ so ron a jog sza bály he lyes ér tel mé rõl jog erõs ha -
tá ro za tá ban maga a bí ró ság dönt. A köz igaz ga tá si szer vek
jog al kal ma zó, s az ezzel el vá laszt ha tat la nul össze füg gõ
jog ér tel me zõ te vé keny sé gét, a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok
tör vényességét az Alkot mány 50.  § (2) be kez dé se és az
57.  § (1) és (5) be kez dé se ér tel mé ben a bí ró sá gok el len õr -
zik. Az Alkot mány bíró ság a ren des bí ró sá gok ha tás kö rét
von ja el, ha a köz igaz ga tá si szer vek jog al kal ma zó te vé -
keny sé ge fe let t kont rollt gya ko rol.

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
alkot mány bíró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom:

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
alkot mány bíró

Dr. Bra gyo va And rás alkot mány bíró kü lön vé le mé nye

1. Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré -
szé nek 1. pont já ban fog lal tak kal, valamint a ha tá ro zat hoz
fû zött in do ko lás sal. Egyet ér tek vi szont a ha tá ro zat tal ab -
ban, hogy az „Adó zá si kér dés” nem jog sza bály, és nem is
ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze, ezért alkot mány elle -
nességének vizs gá la tá ra az Al kot mány bí ró ság nak nincs
ha tás kö re.

Nem ér tek egyet azon ban az zal a meg ál la pí tás sal, hogy
az adó zá si kér dés ki adá sa alkot mány elle nes volt, ugyan is
az adó zá si kér dés ál lás pon tom sze rint a köz igaz ga tá si jog -
ér tel me zés, illetve jog al kal ma zás rész e. A köz igaz ga tá si
jog ér tel me zés he lyes sé gé nek meg íté lé se – a köz igaz ga tá si
ha tá ro za tok jog sze rû sé gé nek fe lül vizs gá la tá val – pe dig
nem az Alkot mány bíró ság, ha nem a ren des bí ró sá gok ha -
tás kö re. Az Al kot mány bí ró ság nak csak az e ha tá ro za tok
ellen be nyúj tott al kot mány jo gi pa nasz alap ján len ne ha tás -
kö re a bí rói ér tel me zés alap ján az al kal ma zott jog sza bály
alkot mány elle nességének vizs gá la tá ra.

2. A je len ügy ben a dön tõ al kot mány jo gi kér dés az
„Adó zá si kér dés” – és a hoz zá ha son ló, a fe let tes köz igaz -
ga tá si szer vek ál tal ki bo csá tott jog ér tel me zõ ál lás fog la lá -
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sok – jog for rá si szem pon tú mi nõ sí té se volt. Nem osz tom a
több ség né ze tét, amely eze ket alkot mány elle nesen ki bo -
csá tott ak tu sok nak te kin ti. Vé le mé nyem sze rint ezek a jog -
ér tel me zõ ál lás fog la lá sok al kot má nyo sak, mi vel az „Adó -
zá si kér dés” to váb bá a hoz zá ha son ló „köz le mé nyek” a
köz igaz ga tá si szer ve ze ten be lü li irá nyí tó te vé keny ség ré -
szét ké pe zi, mint a köz igaz ga tás szer ve ze ti rend sze ré nek
hi e rar chi án be lü li mû kö dé si ak tu sa.

Az APEH a pénz ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló, ön -
álló jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ, ön ál ló an gaz dál ko dó, 
az elõ irány za tok fe let t tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség -
ve té si szerv, amely fel ada ta it köz pon ti szer vei, a Ki emelt
Adó zók Igaz ga tó sá ga, ille tõ leg te rü le ti szer vei út ján lát ja
el [az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ról  szóló
273/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 1.  § (1) és 2.  § (1)
bek.]. Az APEH köz igaz ga tá si jog al kal ma zó szerv, és
mint ilyen nek szük ség kép pen ér tel mez nie kell az al kal ma -
zan dó jog sza bá lyo kat, amely te vé keny ség a köz igaz ga tá si
szerv jog sze rû mû kö dé sé nek szük ség sze rû ve le já ró ja. Ez
ugyan is az adott szerv nél fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk
szá má ra se gít sé get nyújt a vi tás jog ér tel me zé si kér dé sek
el dön té sé nél és elõ se gí ti a egy sé ges jo gal kal ma zói gya -
kor lat ki ala kí tá sát, ami egy rész rõl az Alkot mány 2.  §
(1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott jog ál la mi ság kö ve tel -
mé nye ér vé nye sü lé sét szol gál ja, más részt az Alkot mány
70/A.  § (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott egyen lõ ség el -
vét jut tat ja ér vény re. A jo gal kal ma zói gya kor lat egy sé ge -
sí té sét cél zó „köz le mé nyek” nyil vá nos ság szá má ra tör té nõ 
hoz zá fér he tõ vé té te le pe dig – jól le het eze ket a szer ve ket
erre egyet len jog sza bály sem kö te le zi – az ál lam pol gá rok -
nak és az adó ügyek kel fog lal ko zó szak em be rek nek nyújt
se gít sé get a tá jé ko zó dás ban.

3. Aho gyan már az 1. pont ban is em lí tet tem, egyet ér tek 
a ha tá ro zat meg ál la pí tá sá val, amely sze rint az adó zá si kér -
dés nem mi nõ sít he tõ a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi
XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.) 53–55.  §-a ál tal sza bá -
lyo zott jogi irány mu ta tás nak; azon ban nem tar tom sze ren -
csés nek, hogy a ha tá ro zat még is ilyen ként ke ze li azt.
Állás pontom sze rint az „Adó zá si kér dés” sem nem irány -
elv, sem nem tá jé koz ta tó, mi vel nem fe le l meg egyik tar -
tal mi fel té te le i nek sem. Nem le het irány elv, mert nem ad
„aján lást a jog sza bály vég re haj tá sá nak fõ irá nyá ra és mód -
sze ré re” [Jat. 55.  § (2) be kez dés], ha nem jog al kal ma zá si
kér dés ben ad el iga zí tást, de nem szol gál a jog sza bály
„vég re haj tá sá ra”, ami a köz igaz ga tás ak tív köz re ha tá sát
je len ti egy jog sza bály ban meg je lölt cél el éré se ér de ké ben.
Ugyan ak kor az „Adó zá si kér dés” nem is tá jé koz ta tó, mert
nem kö zöl a jog sza bály vég re haj tá sá ért fe le lõs szerv szá -
má ra a fel ada ta tel je sí té sé hez szük sé ges „tényt és ada tot”
[Jat. 55.  § (3) be kez dés]. Az „Adó zá si kér dés” a Jat. sze rint 
nem jog sza bály vagy az ál lam i irá nyí tás jogi esz kö ze, ezért 
nem kell – de nem is sza bad – úgy ke zel ni mint ha még is az
len ne. Eb bõl azon ban non se qu i tur, hogy az „Adó zá si kér -
dés” ér vény te len – és még ke vés bé, hogy jo gi lag „nem lé -
te zõ” – mû faj len ne.

Ehe lyett meg kel lett vol na vizs gál ni az „Adó zá si kér -
dés” jogi jel le gét, amely bõl ki de rül, hogy az „Adó zá si kér -
dés” jog ér tel me zés: az APEH szer vei szá má ra elõ ír ja va la -
mely jog sza bály (itt: az Szja tör vény 36/A.  §) értelme -
zését.

4. Az „Adó zá si kér dés” mi nõ sí té sé hez vizs gál ni kell a
köz igaz ga tá si jog al kal ma zás sal szem ben tá maszt ha tó, az
Al kot mány ból le ve zet he tõ kö ve tel mé nye ket.

Az egyik ilyen kö ve tel mény a köz igaz ga tás jog hoz kö -
tött sé ge. Ez ala poz ha tó egy rész rõl az Alkot mány 2.  §
(1) be kez dé sé re, hi szen a jog ál lam ter mé sze te sen jog hoz
kö tött ál lam; más részt az Alkot mány 50.  § (2) be kez dé sé -
re, amely nek ér tel mé ben „a bí ró ság ellen õr zi a köz igaz ga -
tá si ha tá ro za tok tör vényességét”, ami ben elõ fel té tel ként
ben ne fog lal ta tik, hogy a köz igaz ga tás jog hoz kö tött: ha
nem len ne az, a bí ró ság nak nem len ne mi ért el len õriz nie.

De egyéb ren del ke zé sek is ta lál ha tók az Al kot mány ban, 
ame lyek erre mu tat nak, pl. az Alkot mány 35.  § (4) be kez -
dé se, amely sze rint „[a] Kor mány – jog sza bály ki vé te lé -
vel – az alá ren delt szer vek ál tal ho zott min den olyan ha tá -
ro za tot vagy in téz ke dést meg sem mi sít, ille tõ leg meg vál -
toz tat, amely tör vénybe üt kö zik”.

A má sik kö ve tel mény, hogy a köz igaz ga tás a tör vények
vég re haj tá sá ra szol gál. A tör vény vég re haj tá sa tör tén het
jog al ko tás, illetve jog al kal ma zás út ján; vagyis a „tör -
vények vég re haj tá sa” fo ga lom je len té se szé le sebb mint a
jog al kal ma zá sé, de azt is ma gá ban fog lal ja.

A tör vények vég re haj tá sa – Alkot mány 35.  § (1) be kez -
dés b) pont – azt je len ti, hogy a vég re haj tan dó tör vényt a
köz igaz ga tás nak elõ ször is ér tel mez nie kell; má sod szor
azt, hogy a tör vény ér tel me zé sé nek azo nos nak kell len nie
a köz igaz ga tá son be lül, el len ke zõ eset ben a köz igaz ga tás
nem egy, ha nem több fé le tör vényt haj ta na vég re.

Az Al kot mány ból le ve zet he tõ to váb bá a köz igaz ga tás
ál lam igaz ga tá si al rend sze ré nek hi e rar chi kus fel épí té se.
Az Alkot mány 35.  § (1) be kez dés c) pont ja a kö vet ke zõ -
kép pen ren del ke zik: „a Kor mány irá nyít ja a mi nisz té riu -
mok és a köz vet le nül alá ren delt szer vek mun ká ját...”, az
Alkot mány 37.  § (2) be kez dé se pe dig rög zí ti, hogy a mi -
nisz te rek a jog sza bá lyok ren del ke zé se i nek és a Kor mány
ha tá ro za ta i nak meg fele lõen ve ze tik az ál lam igaz ga tás nak
fel adat kö rük be tar to zó ága it és irá nyít ják az alá juk ren delt
szer ve ket; az Alkot mány 40.  § (3) be kez dé se sze rint pe dig
a Kor mány az ál lam igaz ga tás bár mely ágát jo go sult köz -
vet le nül a fel ügye le te alá von ni, és erre kü lön szer vet lét re -
hoz ni.

A köz igaz ga tá si jog al kal ma zás ról ál ta lá ban véve el -
mond ha tó, hogy elõ fel té te le a jog sza bá lyok ér tel me zé se.
A köz igaz ga tá si jog ér tel me zés ala nya – a jog ér tel me zõ – a
köz igaz ga tá si szerv, amely min dig va la mi lyen hi e rar chi -
kus kap cso lat ban van va la mely más köz igaz ga tá si szerv -
vel – ki vé ve a Kor mányt, mint jog ér tel me zõt. A köz igaz -
ga tá son be lü li jog ér tel me zõ te vé keny ség is a köz igaz ga tás
te vé keny sé ge i nek ré szét ké pe zi, és mint ilyen a fe let tes
szerv irá nyí tá sa alá tar to zik. A köz igaz ga tás szer vei kö zöt -
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ti vi szo nyok ban a ma gyar köz igaz ga tá si jog két alap tí pust
kü lö nít el: az irá nyí tást és fel ügye le tet [lásd: A köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, valamint a Kor mány tag jai és
az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 
2–4.  § (a továb biak ban: Kásztv.)]; mind ket tõ ma gá ban
fog lal ja a tör vényességi fel ügye le tet (Kásztv. 3.  §). A tör -
vényességi fel ügye let elõ fel té te le zi, hogy a fel ügye le ti
szerv jog ér tel me zé se meg ha tá roz za az alá ren delt szer ve -
két, mi vel az, hogy a fe let tes adó ha tó ság vagy a PM tör -
vényességi fel ügye le ti jog kö ré ben el jár va meg sem mi sít -
he ti vagy meg vál toz tat hat ja az alá ren delt szer vek ha tá ro -
za ta it, ha azok tör vénybe üt köz nek, más kép pen azt je len ti:
a fe let tes szerv a sa ját ér tel me zé se sze rint tör vénybe üt kö -
zõ ha tá ro za to kat sem mi sí ti, illetve vál toz tat ja meg.

5. A köz igaz ga tá si szer ven be lü li vi szo nyo kat sza bá -
lyo zó bel sõ nor mák ele ve nem is le het nek jog sza bá lyok:
ezek kö te le zõ ere je a köz szol gá la ti jo gon ala pul. A köz -
igaz ga tás ban nincs ügy in té zõi füg get len ség – egy ál ta lán
szer vi füg get len ség – leg fel jebb ön ál ló ság. Ezért a köz -
igaz ga tás ban ter mé sze tes és jog sze rû, hogy a köz igaz ga tá -
si szer vek a jog sza bá lyok ér tel me zé sét is bel sõ ren del ke -
zé sek kel sza bá lyoz zák. E ren del ke zé sek nem jog sza bá -
lyok, nem is az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei, ha -
nem bel sõ (szer ve ze ti) köz igaz ga tá si sza bá lyo kat tar tal -
ma zó ren del ke zé sek, ame lyek nem kö tik sem a jog ala nyo -
kat, sem a bí ró sá go kat, de tük rö zik és meg ha tá roz zák a
köz igaz ga tás gya kor la tát.

En nek kö vet kez té ben e ren del ke zé sek azért sem szá mí -
ta nak ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö zé nek, mert a ve lük
el len té tes köz igaz ga tá si (ese tünk ben adó ha tó sá gi) ha tá ro -
zat nem lesz az Art. 143.  § (1) be kez dé se sze rint „jog sza -
bály sér tõ” – így a bí ró ság en nek alap ján nem he lyez he ti
ha tá lyon kí vül vagy vál toz tat hat ja meg az adó ha tó ság dön -
té sét. Egy ilyen meg vál toz ta tó dön tés – ha nem fo gad ja el
az adó ha tó ság ér tel me zé sét (ese tünk ben a SU LI NET-ked -
vez mény re jo go sul tak kö rét más ként ér tel me zi, mint az
adó ha tó ság) – ter mé sze te sen az adó ha tó ság gya kor la tát is
be fo lyá sol ta vol na. Ilyen per ben azon ban az adó ha tó ság
nyil ván nem hi vat koz ha tott vol na a fe let tes szerv jog ér tel -
me zõ ál lás fog la lá sá ra mint jog sza bály ra. (Ez ter mé sze te -
sen nem je len ti azt, hogy nem kép vi sel he ti a ha tó ság jog ér -
tel me zé sét.)

A köz igaz ga tá son be lü li köz pon to sí tott jog ér tel me zés
az egyént kö te le zõ for má ban csak az egye di köz igaz ga tá si
ha tá ro za tok ban je le nik meg. Ezek kel szem ben az Alkot -
mány 50.  § (2) be kez dé se, illetve az egyes el já rá si tör -
vények – ese tünk ben az Art. 143.  §-a és más ren del ke zé -
sei – alap ján biz to sí tott a bí rói jog or vos lat. A köz igaz ga -
tást a jog ál la mi ság elve sze rint az egye di ügyek ben ho zott
dön té se ken túl is köti a bí ró sá gi jog ér tel me zõ gya kor la ta –
de e kö tött ség ér vé nye sí té sé re a köz igaz ga tás bel sõ nor mái 
is szol gál nak.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró

Az Alkotmánybíróság
24/2007. (IV. 19.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság fo lya mat ban lévõ ügyek ben al -
kal ma zan dó jog sza bály alkot mány elle nességének meg -
állapítására irá nyuló bí rói kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
2001. ja nu ár 1-jé tõl 2002. au gusz tus 31-éig ha tá lyos
79/D.  §-ának utol só mon da ta alkot mány elle nes volt.

2. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
2001. ja nu ár 1-jé tõl 2002. au gusz tus 31-éig ha tá lyos
79/D.  §-ának utol só mon da ta a Sze ge di Mun ka ügyi Bí ró -
ság elõtt 5.M.804/2005. szám alatt fo lya mat ban lévõ ügy -
ben nem al kal maz ha tó.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az in dít vá nyo zó bíró az elõt te fo lya mat ban lévõ per
fel füg gesz té se mel lett kez de mé nyez te a Ma gyar Köz tár sa -
ság 2001. és 2002. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2000. évi
CXXXIII. tör vény (a továb biak ban: 2001. és 2002. évi
költ ség ve té si tör vény) 81.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 79/D.  §-a – az in -
dít vány tar tal ma sze rint annak utol só mon da ta – alkot -
mány elle nessége meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét. Ál -
lás pont ja sze rint a jog al ko tó az zal idéz te elõ az alkot mány -
elle nes hely ze tet, hogy 2001. ja nu ár 1-je és 2002. au gusz -
tus 31-e kö zött kü lönb sé get tett az egye te mi ok ta tók kö -
zött, mi vel a Szé che nyi Pro fesszo ri Ösz tön díj ban ré sze sü -
lõ köz al kal ma zot tak csak az ösz tön díj meg szû né se után
kap hat ták meg az ún. ga ran tált il let ményt. Az in dít vá nyo -
zó meg je gyez te, hogy a ké sõb bi tör vénymódosítás ér tel -
mé ben 2002. szep tem ber 1-jé tõl a Szé che nyi Pro fesszo ri
Ösz tön díj ban ré sze sü lõ köz al kal ma zot tak ese tén is al kal -
maz ni kel lett a ga ran tált il let mény re vo nat ko zó ren del ke -
zést. Az in dít vá nyo zó sze rint a „tör vényalkotó (...) éssze rû
in dok nél kül tett kü lönb sé get az azo nos sza bá lyo zá si kör
alá vont jog ala nyok kö zött”, ami így „a 200[1]. ja nu ár 1. és 
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2002. au gusz tus 31. kö zöt ti idõ szak ban” az Alkot mány
70/A.  § (2) és a 70/B.  § (2) be kez dé sé be ütközött.

2. Az Alkot mány bíró ság az ér de mi vizs gá lat meg kez -
dé se kor meg ál la pí tot ta, hogy az in dít vá nyo zó ál tal sé rel -
me zett ren del ke zés már nincs ha tály ban, azt 2002. szep -
tem ber 1-jé vel a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2002. évi XXIII. tör vény 17.  § (3) be kez dé -
se, majd 2006. már ci us 1-jé vel a fel sõ ok ta tás ról  szóló
2005. évi CXXXIX. tör vény 165.  § (2) be kez dé se mó do sí -
tot ta; ez utób bi ren del ke zés a szá mo zá sát is megváltoz -
tatta.

Az Alkot mány bíró ság fõ sza bály sze rint a ha tá lyos jog -
sza bá lyok al kot má nyos sá gát vizs gál ja. Ha tá lyon kí vül he -
lye zett jog sza bá lyi ren del ke zés al kot má nyos sá gá nak vizs -
gá la tát az Alkot mány bíró ság ak kor vég zi el, ha annak al -
kal maz ha tó sá ga is el dön ten dõ kér dés (335/B/1990. AB
ha tá ro zat, ABH 1990, 261, 262.). A konk rét nor ma kont -
roll két ese té ben, az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 38.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lalt bí rói kez de mé nye zés és 48.  § sze rin ti al -
kot mány jo gi pa nasz alap ján – mi vel ilyen kor al kal ma zá si
ti la lom ki mon dá sá ra van le he tõ ség – az Alkot mány bíró ság 
a már nem ha tá lyos ren del ke zés alkot mány elle nességét is
vizs gál ja [10/1992. (II. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 72,
76.].

A je len ügy ben az in dít vány az Abtv. 38.  § (1) be kez dé -
se alap ján be nyúj tott bí rói kez de mé nye zés, ezért az Alkot -
mány bíró ság a tá ma dott ren del ke zés al kot má nyos sá gát
 érdemben meg vizs gál ta.

II.

1. Az Alkot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -

tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em ber i, illetve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.

(2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen
hát rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an bün te -
ti.

(...)
70/B.  § (2) Az egyen lõ mun ká ért min den ki nek, bár mi -

lyen meg kü lön böz te tés nél kül, egyen lõ bér hez van joga.”

2. A Kjt. 2001. ja nu ár 1-jé tõl 2002. au gusz tus 31-éig
ha tály ban volt, vizs gált ren del ke zé se:

„79/D.  § A fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ok ta tói mun ka -
kört, valamint a tu do má nyos ku ta tói mun ka kört be töl tõ
köz al kal ma zot tak ga ran tált il let mé nyét e tör vény 4. szá mú
mel lék le te sze rint kell meg ha tá roz ni az egye te mi ta ná ri

mun ka kör ga ran tált il let mé nyé nek költ ség ve té si tör vény -
ben rög zí tett össze ge szá za lé kos ará nyá ban. A fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény 10/A.  §-a alap ján
Szé che nyi Pro fesszo ri Ösz tön díj ban ré sze sü lõ köz al kal -
ma zot tak ese tén ezt a ren del ke zést az ösz tön díj meg szû né -
sét kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól kell al kal maz ni.”

III.

A bí rói kez de mé nye zés meg ala po zott.

1. Az in dít vá nyo zó a tá ma dott ren del ke zés sel össze -
füg gés ben a diszk ri mi ná ció ti lal má nak meg sér té sét állí -
totta.

Az Alkot mány bíró ság a diszk ri mi ná ció ti lal má val szá -
mos ha tá ro za tá ban fog lal ko zott. Kö vet ke ze tes gya kor la ta
ér tel mé ben, aho gyan azt a 9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro za -
tá ban meg fo gal maz ta, a diszk ri mi ná ció ti lal ma nem je len ti 
azt, hogy min den meg kü lön böz te tés ti los, a ti la lom arra
vo nat ko zik, hogy a jog nak min den kit egyen lõ ként, az
egyé ni szem pon tok azo nos mér té kû figye lembe véte lével
kell ke zel nie (ABH 1990, 46, 48.). A 21/1990. (X. 4.) AB
ha tá ro za tá ban (ABH 1990, 73, 78.) az Alkot mány bíró ság
azt is ki mond ta, hogy a meg kü lön böz te tés ti lal má ba ki zá -
ró lag az üt kö zik, ha az adott sza bá lyo zá si kon cep ci ón be -
lül vo nat ko zik el té rõ sza bá lyo zás va la mely cso port ra, ki -
vé ve, ha az el té rés nek al kot má nyos in do ka van. Az Alkot -
mány bíró ság hang sú lyoz ta: „az alap jog nak nem mi nõ sü lõ
egyéb jog ra vo nat ko zó, sze mé lyek kö zöt ti hát rá nyos meg -
kü lön böz te tés vagy más kor lá to zás alkot mány elle nessége
ak kor ál la pít ha tó meg, ha a sé re lem össze füg gés ben áll va -
la mely alap jog gal, vég sõ so ron az em ber i mél tó ság ál ta lá -
nos sze mé lyi sé gi jo gá val és a meg kü lön böz te tés nek,
illetve kor lá to zás nak nincs tár gyi la gos mér le ge lés sze rint
éssze rû in do ka, vagyis ön ké nyes” [35/1994. (VI. 24.) AB
ha tá ro zat, ABH 1994, 197, 200.].

Az Alkot mány bíró ság gya kor la tá ban a diszk ri mi ná ció
vizs gá la tá nál köz pon ti kér dés annak meg ál la pí tá sa is,
hogy az adott sza bá lyo zás szem pont já ból ki ket kell egy
cso port ba tar to zó nak te kin te ni [49/1991. (IX. 27.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1991, 246, 249.].

Az Alkot mány bíró ság sze rint az Alkot mány 70/B.  §
(2) be kez dé sé nek az egyen lõ mun ká ért, bár mi lyen meg kü -
lön böz te tés nél kül, egyen lõ bér hez való jo got dek la rá ló
ren del ke zé se he lyes ér tel me „az ál ta lá nos diszk ri mi ná ció -
ti lal mat meg fo gal ma zó 70/A.  §-nak a mun ka vi lá gá ra vo -
nat koz ta tott konk re ti zá lá sa” (137/B/1991. AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 456, 459.).

2. Az Alkot mány bíró ság a je len ügy el bí rá lá sá nál a fent 
hi vat ko zott meg ál la pí tá so kat vet te ala pul, ezért az in dít -
vány alap ján azt vizs gál ta, hogy a ki fo gás olt ren del ke zés -
ben sze rep lõ kü lönb ség té tel azo nos cso por tot érin tett-e és
ön ké nyes volt-e.

Az 1992. jú li us 1-jén ha tály ba lé pett Kjt. ér tel mé ben a
fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ok ta tói, illetve tu do má nyos
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ku ta tói mun ka kört be töl tött köz al kal ma zot tak il let mé nyé -
nek meg ál la pí tá sa az in dít vánnyal érin tett idõ sza kot meg -
elõ zõ en – a töb bi köz al kal ma zott hoz ha son ló an – a mun -
ka kör el lá tá sá hoz jog sza bály ban elõ írt is ko lai vég zett ség,
illetve ál lam ál tal el is mert szak ké pe sí tés, szak kép zett ség,
dok to ri cím, tu do má nyos fo ko zat, valamint aka dé mi ai tag -
ság alap ján meg ál la pí tott fi ze té si osz tá lyok, ezen be lül fi -
ze té si fo ko za tok és kü lön bö zõ, il let mény ki egé szí té sek és
pót lé kok sze rint tör tént.

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 1996. évi LXI. tör vény 1997. ja nu ár 1-jé -
vel hoz ta lét re, a tör vényjavaslathoz fû zött in do ko lás sze -
rint a „leg ki vá lóbb ok ta tók ré szé re a Szé che nyi Pro fesszo -
ri Ösz tön dí jat”. Az Alkot mány bíró ság – egyéb össze füg -
gé sek ben – már több al ka lom mal fog lal ko zott a Szé che nyi
Pro fesszo ri Ösz tön díj sza bá lyo zá sá nak al kot má nyos sá gá -
val [pl. 61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361.;
443/B/2003. AB ha tá ro zat, ABK 2006. szep tem ber, 692.].
Az ösz tön díj cél ja az volt, hogy az ösz tön dí ja sok „alkotó -
erejüket va la mely fel sõ ok ta tá si in téz mény ben vég zett (...)
ok ta tói és tu do má nyos ku ta tói tel je sít mé nyük fenn tar tá sá -
ra, ille tõ leg fo ko zá sá ra for dít has sák” [a Szé che nyi Pro -
fesszo ri Ösz tön díj oda íté lé sé rõl  szóló 17/1996. (XII. 13.)
MKM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  § (1) be kez dé se].
En nek meg fele lõen az ösz tön dí ja sok nak – a pá lyá zat ban
meg fo gal ma zott fel ada to kon kí vül – azt is vál lal ni uk kel -
lett, hogy az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma alatt ki -
zá ró lag az õket fog lal koz ta tó fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
foly tat ják te vé keny sé gü ket [R. 2.  § (1) be kez dés]. Az ösz -
tön díj a köz al kal ma zot ti jö ve de lem mel lett il let te meg az
ösz tön dí ja so kat, amit sze mé lyi jö ve de lem adó ter helt
ugyan, de nem ké pez te tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék
 alapját.

A Kjt. 2001. ja nu ár 1-jé tõl a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ok ta tói és ku ta tói te kin te té ben – a köz al kal ma zot tak ra ál -
ta lá ban vo nat ko zó il let mény rend szer szer ke ze té tõl, fel té -
tel rend sze ré tõl el té rõ – új sza bá lyo zást ve ze tett be. (A Kjt.
kü lön meg is je lö li azo kat a tör vényhelyeket, ame lye ket a
köz al kal ma zot ti tör vény ben e sze mé lyi kör te kin te té ben a
mun kál ta tók nem al kal maz hat nak.) Az in dít vá nyo zó ál tal
sé rel me zett ren del ke zés a ga ran tált egye te mi ta ná ri il let -
mé nyek rõl ren del ke zett, és a tör vényhozó e sza bá lyo zá son 
be lül tett ki vé telt a Szé che nyi Pro fesszo ri Ösz tön dí jat el -
nyert köz al kal ma zot tak vo nat ko zá sá ban, mely sze rint az
új il let mény rend szer be csak az ösz tön díj meg szû né sét
köve tõen ke rül tek be.

A jog al ko tó a ki vé telt a 2001. és 2002. évi költ ség ve té si
tör vény ja vas la tá nak mi nisz te ri in do ko lá sá ban csu pán a
Szé che nyi Pro fesszo ri Ösz tön díj „ma gas össze gé”-vel in -
do kol ta. Ez a kor lá to zó ren del ke zés 2001. ja nu ár 1-jé tõl
2002. au gusz tus 31-éig volt ha tály ban, a Ma gyar Köz tár -
sa ság 2001. és 2002. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2000. évi
CXXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi XXIII.
tör vény 17.  § (2) be kez dé se már úgy ren del ke zett, hogy a
ga ran tált il let mény meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo -

kat a Szé che nyi Pro fesszo ri Ösz tön díj ban ré sze sü lõ köz al -
kal ma zot tak ese tén is al kal maz ni kell.

Az Alkot mány bíró ság az in dít vány alap ján meg ál la pí -
tot ta, hogy a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ok ta tói és ku ta tói
2001. ja nu ár 1-jét köve tõen a köz al kal ma zot ti il let mény -
rend szer szem pont já ból a köz al kal ma zot tak kö zött el kü lö -
nült, ön ál ló, ho mo gén cso por tot al kot nak, ezért a jog al ko -
tó ön ké nye sen tett kü lönb sé get ak kor, ami kor az új ga ran -
tált egye te mi ta ná ri il let mé nyek bõl – a köz szol gá la ti jog vi -
szony tar tal mát érin tõ – kel lõ in dok nél kül, ál ta lá nos ság -
ban ki zár ta a Szé che nyi Pro fesszo ri Ösz tön dí jas ok ta tó kat
és ku ta tó kat. Mind ez az Alkot mány 70/A.  § (1) és 70/B.  §
(2) be kez dé se i ben meg fo gal ma zott diszk ri mi ná ció ti lal -
má ba üt kö zött.

3. Az Abtv. 43.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben az alkot -
mány elle nes jog sza bályt az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tá -
nak a hi va ta los lap ban való köz zé té te le nap já tól nem le het
al kal maz ni. Az Abtv. 43.  § (2) be kez dé se úgy ren del ke zik,
hogy az alkot mány elle nessé nyil vá ní tás és meg sem mi sí tés 
nem érin ti a ha tá ro zat köz zé té te le elõtt lét re jött jog vi szo -
nyo kat. Az Abtv. 43.  § (4) be kez dé se vi szont le he tõ vé te -
szi, hogy az Alkot mány bíró ság e két hi vat ko zott ren del ke -
zés tõl el té rõ en dönt hes sen az alkot mány elle nes jog sza bály 
ha tá lyon kí vül he lye zé se vagy konk rét eset ben tör té nõ al -
kal maz ha tó sá ga kér dé sé ben, ha ezt a jog biz ton ság, vagy
az el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér dek e in do -
kol ja.

Eb ben az ügy ben a bí rói kez de mé nye zés olyan fo lya -
mat ban lévõ el já rás ban tör tént, amely ben a fel pe res az
alkot mány elle nes ren del ke zés ese té ben való al kal ma zá sát
vi tat ta. Az Alkot mány bíró ság az alkot mány elle nesnek
ítélt ren del ke zést, mi vel az már nem ha tá lyos, nem sem mi -
sít het te meg, az Abtv. 43.  § (4) be kez dé se alap ján azon ban
úgy ren del ke zett, hogy a konk rét eset ben ki zár ja annak al -
kal maz ha tó sá gát.

Az Alkot mány bíró ság a ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben
tör té nõ köz zé té te lét a köz ér dek lõ dés re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Har mat hy At ti la s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
alkot mány bíró elõ adó alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1198/B/2005.
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A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
13/2007. (IV. 19.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság
között a bûnüldözõ szervek határokon átnyúló

együttmûködésérõl  szóló, Brdoban, 2006. október
25-én aláírt Megállapodás kihirdetésérõl  szóló

2006. évi CVIII. tör vény 2–3.  §-a hatálybalépésérõl

A 2006. évi CVIII. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny 2006.
de cem ber 12-i, 152. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz -
tár sa ság és a Szlo vén Köz tár sa ság kö zött a bûn ül dö zõ
szer vek ha tá ro kon át nyú ló együtt mû kö dé sé rõl  szóló,
Brdo ban, 2006. ok tó ber 25-én alá írt Meg álla po dás 38. cik -
ke sze rint a Meg álla po dás azon ké sõb bi jegy zék kel té nek
nap já tól szá mí tott ki lenc ve ne dik na pon lép ha tály ba,

amely ben a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí tet ték
egy mást ar ról, hogy a Meg álla po dás ha tály ba lé pé sé hez
szük sé ges bel sõ jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek ele get
 tettek.

A Ma gyar Fél 2007. ja nu ár 4-i kel te zé sû jegy zé ké ben
ér te sí tet te a Szlo vén Fe let a ha tály ba lé pés hez szük sé ges
kö ve tel mény nek tel je sí té sé rõl, a Szlo vén Fél ha son ló tar -
tal mú jegy zé ke 2007. már ci us 17-i kel te zé sû. A Meg álla -
po dás 38. cik ke ér tel mé ben a Meg álla po dás 2007. jú ni us
15-én lép ha tály ba.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2006. évi
CVIII. tör vény 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a 
Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár sa ság kö zött a
bûn ül dö zõ szer vek ha tá ro kon át nyú ló együtt mû kö dé sé rõl
 szóló, Brdo ban, 2006. ok tó ber 25-én alá írt Meg álla po dás
ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi CVIII. tör vény 2–3.  §-a
2007. jú ni us 15-én, azaz ket tõ ezer-hét jú ni us ti zen ötö di -
kén lép ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,

kül ügy mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 2006. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 94 810

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 826 601

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál lam i tá mo ga tás –

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 262 364

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 15 518
4.1.1. a) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft alatt)* 9 776
4.1.1. b) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let t)* 5 731

– Bp. V., Bel vá ros-Li pót vá ros Va gyon ke ze lõ Rt. 1 029
– Bp. Fõ vá ros XI. Új bu da Ön kor mány za ta 714
– Pa lo ta Hol ding Rt. (Bp. XV. Ön kor mány zat) 524
– Bp. Fõ vá ros Kis pest Ön kor mány zat Pol gár mes te ri

Hi va tal 731
– Bp. Pes ter zsé be ti Vá ros üze mel te té si Rt. 593
– Po li ce Press Kft. 1 140
– Ger mán Rt. 1 000

4.1.2. a) Kül föl di ek tõl (100 000 Ft alatt) 11

4.2. Jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõk tõl 2 170
4.2.1. a) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft alatt) 2 170

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 244 676
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4.3.1. a) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft alatt) 225 136
4.3.1. b) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let t) 19 282

– Ágo ta Gá bor 1 400
– Be csey Zsolt 660
– Bra unn Már ton 572
– Gere At ti la 1 000
– Gyi me si End re 557
– Hoff mann J. Hen rik 1 485
– Já ró ka Lí via 569
– Knapp J. Pál 944
– Meggyes Ta más 1 070
– Szar vas Ká roly né 10 025
– Tóth Ta más 1 000

4.3.2. a) Kül föl di ek tõl (100 000 Ft alatt) 40
4.3.2. b) Kül föl di ek tõl (100 000 Ft felett) 218

– Ste fan A. Ste i ner 218

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –

6. Egyéb be vé tel 1 534 500

eb bõl: hi tel fel vé tel 1 504 500

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben:  2 718 275

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek 5 525

3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott összeg –

4. Mû kö dé si ki adá sok 473 947

5. Esz köz be szer zés 26 814

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 2 052 749

7. Egyéb ki adá sok 131 410

eb bõl: hi tel-vissza fi ze tés 1 946

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben:  2 690 445

Meg jegy zés: A Szö vet ség be szá mo ló já nak *-gal jel zett so rai szá mí tott ada tot is tar tal maz nak, 5 307 E Ft [4.1.1. a) sor -
ból] és 4 731 E Ft [4.1.1. b) sor ból] összeg ben.

Tóth Jó zsef né s. k., Prisz ter Er zsé bet s. k.,
gaz da sá gi ve ze tõ fõ köny ve lõ

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 41. szá má ban, a 2700. ol da lon meg je lent 137633E törzs könyv szá ma he lye sen: 137663E

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2007. évi 48. szá má ban meg je lent, az egész ség ügyi szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mé lyek alap- és mû kö dé si nyil ván tar tá sá ról,
valamint a mû kö dé si nyil ván tar tás ban nem sze rep lõ sze mé lyek te vé keny sé gé nek en ge dé lye zé sé rõl szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM ren de let 13. §-ának (1) be -
kez dé sé ben a „2007. áp ri lis 15. nap ján” szö veg rész he lye sen: ,,2007. április 17. napján”

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

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

............................................................................
cégszerû aláírás



2007/49. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3149

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg
a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy
a 318-6668 faxszámán.
Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ.
A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj fél évre 55 062 Ft
negyedévre 27 531 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

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

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

HU ISSN 0076—2407

07.1315 – 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.




