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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi LXVI.
tör vény

az államháztartásról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény módosításáról*

1.  § Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 98.  § (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A kö te le zett ség vál la lás elõtt meg kell gyõ zõd ni
 arról, hogy a jó vá ha gyott költ ség ve tés fel nem hasz nált és
le nem kö tött ki adá si elõ irány za ta biz to sít ja-e a fe de ze tet.
Amennyi ben a kincs tá ri kör höz tar to zó költ ség ve té si
szerv, alap ál tal el is mert, az ese dé kes sé get kö ve tõ 60 na -
pon túli tar to zás ál lo má nya el éri a Kor mány ren de le té ben
meg ha tá ro zott mér té ket, vagy a költ ség ve té si szerv gaz da -
sá gi, pénz ügyi fo lya ma tai azt in do kol ják, a ren de let ben
meg ha tá ro zott mó don és fel té te lek kel – a (4) be kez dés ben
fog lalt el té rés sel – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter
kincs tá ri biz tost je löl ki a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv
ve ze tõ jé nek egyet ér té sé vel.”

2.  § Az Áht. 98.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A tar to zás ál lo mány, vagy a kincs tá ri biz to s ki je lö -
lé se kor in dok ként meg je lölt hely zet fenn ál lá sá ig az el len -
jegy zés ál ta lá nos sza bá lya in túl me nõ en csak a kincs tá ri
biz to s el len jegy zé sé vel együtt vál lal ha tó to váb bi kö te le -
zett ség, il let ve tel je sít he tõ ki fi ze tés.”

3.  § E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba.

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

2007. évi LXVII.
tör vény

a rádiózásról és televíziózásról  szóló 
1996. évi I. tör vény jogharmonizációs célú

módosításáról**

A Ma gyar Köz tár sa ság nak az eu ró pai uni ós tag sá gá ból
fa ka dó kö te le zett sé ge i vel össz hang ban a Ma gyar Köz tár -
sa ság Or szág gyû lé se a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

 * A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 18-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 18-i ülés nap ján fo gad ta el.

1.  § (1) A rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi
I. tör vény (a továb biak ban: Rttv.) 1/A.  § (2) és (3) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A tör vény ha tá lya ak kor is ki ter jed a mû sor szol gál -
ta tás ra, ha

a) a mû sor szol gál ta tó szék he lye (la kó he lye) és a szer -
kesz tõi dön té sek meg ho za ta lá nak he lye kö zül az egyik a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén van, ugyan ak kor a má sik az
EU tag ál la má nak, il let ve az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál lam te rü le tén
(a továb biak ban: EGT-meg ál la po dás ban ré szes ál lam), és
a mû sor szol gál ta tás ban köz re mû kö dõ mun ka erõ je len tõs
ré sze a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén te vé keny ke dik;

b) a mû sor szol gál ta tó szék he lye (la kó he lye) a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén van, ugyan ak kor a szer kesz tõi dön -
té se ket az EGT-meg ál la po dás va la me lyik ré szes ál la má -
ban hoz zák meg, és a mû sor szol gál ta tás ban köz re mû kö dõ
mun ka erõ je len tõs ré sze mind két or szág ban tevékeny -
kedik;

c) a mû sor szol gál ta tó szék he lye (la kó he lye) és a szer -
kesz tõi dön té sek meg ho za ta lá nak he lye kö zül az egyik a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén van, ugyan ak kor a má sik az
EGT-meg ál la po dás va la me lyik ré szes ál la má nak te rü le -
tén, és egyik or szág ban sem te vé keny ke dik a mû sor szol -
gál ta tás ban köz re mû kö dõ mun ka erõ je len tõs ré sze, de a te -
vé keny sé gé vel a ma gyar gaz da ság hoz tény le ge sen és szi -
lár dan kö tõ dõ mû sor szol gál ta tó mû sor szol gál ta tá si te vé -
keny sé gét a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kezd te meg.

(3) A tör vény ha tá lya ak kor is ki ter jed a mû sor szol gál ta -
tás ra, ha a mû sor szol gál ta tó szék he lye (la kó he lye) és a
szer kesz tõi dön té sek meg ho za ta lá nak he lye kö zül az egyik 
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén van, ugyan ak kor a má sik
az EGT-meg ál la po dás ré szes ál la ma in kí vü li har ma dik or -
szág te rü le tén, és a mû sor szol gál ta tás ban köz re mû kö dõ
mun ka erõ je len tõs ré sze a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
te vé keny ke dik.”

(2) Az Rttv. 1/A.  § (4) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az (1)–(3) be kez dé sek ben fog lalt fel té te lek hi á nyá -
ban is ki ter jed a tör vény ha tá lya a mû sor szol gál ta tás ra, ha
an nak szol gál ta tó já ra néz ve az EGT-meg ál la po dás más ré -
szes ál la má nak jog ha tó sá ga nem áll fenn, és a szol gál ta tó”

(3) Az Rttv. 1/A.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Ha az EGT-meg ál la po dás va la mely ré szes ál la má -
nak jog ha tó sá ga alá tar to zó mû sor szol gál ta tó nak a Ma gyar 
Köz tár sa ság te rü le tén fog ha tó mû so ra az 52/A.  §-ban fog -
lalt fel té te le ket va ló sít ja meg, a mû sor szol gál ta tó val szem -
ben az ott meg ha tá ro zot tak sze rint le het el jár ni.”

2.  § Az Rttv. 41.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A Tes tü let lát ja el a 2006/2004/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sát a 97/36/EK eu ró pai 
par la men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott 89/552/EGK
ta ná csi irány elv 10–21. cik két át ül te tõ tag ál la mi jog sza bá -
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lyok ba üt kö zõ Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li jog sér té sek te -
kin te té ben.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti vég re haj tás nál a köl csö nös
jog se gély so rán a Tes tü let a 2007/76/EK bi zott sá gi ha tá ro -
zat nak meg fele lõen jár el.”

3.  § Az Rttv. a 112.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
112/A.  §-sal egé szül ki:

„112/A.  § (1) A Tes tü let el já rá sát a 19.  § (1) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ren del ke zés do hány áru val össze -
füg gõ meg sér té se  miatt ügy fél ként kez de mé nyez ni jo go -
sul tak a nem do hány zók vé del mét el lá tó tár sa dal mi szer ve -
ze tek is.

(2) A Tes tü let el já rá sát – a 97/36/EK eu ró pai par la men ti 
és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott 89/552/EGK ta ná csi
irány elv 10–21. cik két át ül te tõ ren del ke zé sek meg sér té se
 miatt – ügy fél ként az ál ta luk vé dett fo gyasz tói ér de kek vé -
del me kö ré ben kez de mé nyez he tik azok az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség bár mely ál la má nak joga alap ján lét re jött fel jo -
go sí tott egy sé gek is, ame lyek a 98/27/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv 4. cik ké nek (3) be kez dé se alap -
ján az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban köz zé tett jegy zé -
ken sze re pel nek.

(3) A Tes tü let az ügy dön tõ ha tá ro zat meg ho za ta lá ig ter -
je dõ idõ tar tam ra vég zé sé ben azon na li ha tállyal meg tilt hat -
ja a jog sér tõ ma ga tar tás to váb bi foly ta tá sát, il let ve el ren -
del he ti a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sét, ha erre – az ér -
dek sé re lem köre vagy sú lya  miatt – ha laszt ha tat la nul szük -
ség van. E dön té sét a Tes tü let so ron kí vül hoz za meg.

(4) A Tes tü let a (3) be kez dés sze rin ti vég zé sét, va la mint 
a jog sza bály sér tést meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro za tát köz zé -
te szi a hon lap ján, va la mint – szük ség sze rint – a kul tú rá ért
fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los lap -
já ban, to váb bá tá jé koz tat hat ja ar ról a nem ze ti hír ügy nök -
sé get.”

4.  § Az Rttv. 122.  § (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„122.  § (1) Or szá gos mû sor szol gál ta tás ra jo go sult rész -
vény tár sa ság ban az EGT-meg ál la po dás ré szes ál la ma ál -
lam pol gá ra i nak, vagy az EGT-meg ál la po dás ré szes ál la -
má nak te rü le tén szék hellyel ren del ke zõ jogi sze mé lyek -
nek össze sen leg alább a sza va za ti jo gok hu szon hat szá za -
lé ká val kell ren del kez ni ük.”

5.  § (1) Az Rttv. 136.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ al cím lép:

„A Testület közigazgatási hatósági eljárása”

(2) Az Rttv. 136.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 41.  § (3) be kez dé se, a VI. fe je zet 12. és 13. címe,
a VI/A. fe je zet, a VII. fe je zet, va la mint a 135.  § al kal ma zá -
sá ban a Tes tü let köz igaz ga tá si ügy ben el já ró szerv, el já rá -
sá ra 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 tör vényt kell al kal maz ni.”

6.  § Az Rttv. a 136.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
136/A.  §-sal egé szül ki:

„136/A.  § (1) A Tes tü let a 2006/2004/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sa so rán a Kö zös sé gen
be lü li jog sér tés meg szün te té se ér de ké ben ha tá ro zat ho za tal 
he lyett ha tó sá gi szer zõ dést köt het az zal az ügy fél lel, aki
vál lal ja, hogy fel hagy a jog sér tõ ma ga tar tás sal, és ma ga -
tar tá sát a ha tó sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don
hoz za össz hang ba a 97/36/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv vel mó do sí tott 89/552/EGK ta ná csi irány elv
10–21. cik két át ül te tõ ren del ke zé sek kel.

(2) A Tes tü let az (1) be kez dés sze rin ti ha tó sá gi szer zõ -
dés rõl köz le ményt tesz köz zé a hon lap ján, va la mint
– szük ség sze rint – a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze -
tett mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban. A köz le mény nek tar -
tal maz nia kell:

a) a Tes tü let meg ne ve zé sét,
b) a jog sér tõ mû sor szol gál ta tó ne vét és szék he lyét,
c) az ügy szá mát és tár gyát,
d) a köz ér dek vé del mé ben tör té nõ meg ál la po dás-kö tés

té nyét,
e) a kö te le zett ség vál la lás tar tal mát kö zért he tõ en össze -

fog lal va, va la mint
f) az arra vo nat ko zó fi gye lem fel hí vást, hogy a ha tó sá gi

szer zõ dés a Tes tü let nél meg te kint he tõ.”

7.  § Az Rttv. 163.  §-át meg elõ zõ al cím és a 163.  § he lyé -
be a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

163.  § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 89/552/EGK irány el ve (1989. ok tó ber 3.) a
tag ál la mok tör vényi, ren de le ti vagy köz igaz ga tá si in téz ke -
dé sek ben meg ál la pí tott, te le ví zi ós mû sor szol gál ta tó te vé -
keny ség re vo nat ko zó egyes ren del ke zé se i nek össze han go -
lá sá ról;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 97/36/EK irány el -
ve (1997. jú ni us 30.) a tag ál la mok tör vényi, ren de le ti vagy
köz igaz ga tá si in téz ke dé sek ben meg ál la pí tott, te le ví zi ós
mû sor szol gál ta tó te vé keny ség re vo nat ko zó egyes ren del -
ke zé se i nek össze han go lá sá ról  szóló 89/552/EGK ta ná csi
irány elv mó do sí tá sá ról;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 98/27/EK irány el -
ve (1998. má jus 19.) a fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de ké -
ben a jog sér tés meg szün te té sé re irá nyu ló el já rá sok ról,
2. cikk (1) be kez dés és 4. cikk (1) be kez dés [a 112/A.  §
(2)–(4) bek., a Tes tü let el já rá sá ban];

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/20/EK irány -
el ve (2002. már ci us 7.) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok
és az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok en ge dé lye zé -
sé rõl, 3. cikk (1) be kez dés;

e) a Bi zott ság 2002/77/EK irány el ve (2002. szep tem -
ber 16.) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok és az elekt ro ni -
kus hír köz lé si szol gál ta tá sok pi a ca in be lü li ver seny rõl,
2. cikk (3) be kez dés;

2007/79. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5565



f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/33/EK irány -
el ve (2003. má jus 26.) a tag ál la mok do hány ter mé kek rek -
lá mo zá sá ra és szpon zo rá lá sá ra vo nat ko zó tör vényi, ren de -
le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé se i nek kö ze lí té sé rõl,
4. cikk (2) be kez dés és 7. cikk [a 2.  § 44. pont, a 19.  §
(1) bek. b) pont és a 112/A.  § (1) bek.].

(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg a Tes -
tü let fel adat kör ében és el já rá sá ban:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/2004/EK
ren de le te (2004. ok tó ber 27.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza -
bá lyok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl, 4. cikk (1) be kez dés és (6) be kez dés
e) pont [a 41.  § (3) bek. és a 136/A.  §];

b) a Bi zott ság 2007/76/EK ha tá ro za ta (2006. decem -
ber 22.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért
fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek a 
köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban való vég re haj tá sá ról
[a 41.  § (4) bek.].”

8.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik
na pon lép ha tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Rttv. 112.  § (6) be kez dé se, 115.  § (4) be kez dé se,
va la mint

b) az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör -
vény 184.  § (3) be kez dé se.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Rttv. 22.  § (3) be kez dé sé ben, 42.  § (2) be kez dé sé -

ben, 43.  § (2) be kez dé sé ben, 51.  § (4) be kez dé sé ben, 66.  §
(1) be kez dés f) pont já ban, 77.  § (7) be kez dé sé ben,
93.  §-ában, 94.  § (2) és (9) be kez dé sé ben, 97.  §-ában,
102.  § (2) be kez dé sé ben és 112.  § (3) be kez dé sé ben az „a
Mû ve lõ dé si Köz löny ben” szö veg rész he lyé be az „a kul tú -
rá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los 
lap já ban” szö veg,

b) az Rttv. 5/F.  §-ában az „a Kul tu rá lis Köz löny ben”
szö veg rész he lyé be az „a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal
ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban” szö veg
lép.

9.  § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 98/27/EK irány el -
ve (1998. má jus 19.) a fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de ké -
ben a jog sér tés meg szün te té sé re irá nyu ló el já rá sok ról,
2. cikk (1) be kez dés és 4. cikk (1) be kez dés; az Or szá gos
Rá dió és Te le ví zió Tes tü let el já rá sá ban;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/20/EK irány -
el ve (2002. már ci us 7.) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok
és az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok en ge dé lye zé -
sé rõl, 3. cikk (1) be kez dés;

c) a Bi zott ság 2002/77/EK irány el ve (2002. szep tem -
ber 16.) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok és az elekt ro ni -
kus hír köz lé si szol gál ta tá sok pi a ca in be lü li ver seny rõl,
2. cikk (3) be kez dés.

(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg az Or -
szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let fel adat kör ében és el já -
rá sá ban:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/2004/EK
ren de le te (2004. ok tó ber 27.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza -
bá lyok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl, 4. cikk (1) be kez dés és (6) be kez dés
e) pont;

b) a Bi zott ság 2007/76/EK ha tá ro za ta (2006. decem -
ber 22.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért
fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek a 
köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban való vég re haj tá sá ról.

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

2007. évi LXVIII.
tör vény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi
közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl

 szóló 2003. évi CXXVIII. tör vény módosításáról*

A Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról az Or szág gyû lés a kö -
vet ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za -
tá nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Aptv.) 1.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lam fel ada ta az or szá gos köz út há ló zat ter ve -
zé se, fej lesz té se, igény be vé te lé nek sza bá lyo zá sa, to váb bá
az or szá gos köz utak fenn tar tá sa és üze mel te té se. A gyors -
for gal mi köz út há ló zat fej lesz té se, fenn tar tá sa, üze mel te té -
se fon tos köz ér de kû és köz cé lú te vé keny ség.”

2.  § Az Aptv. 2.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„2.  § E tör vény ren del ke zé se it az e tör vény mel lék le te
sze rin ti au tó pá lyák, au tó utak és azok cso mó pon ti ele mei,
va la mint a gyors for gal mi vá fej leszt he tõ or szá gos fõ utak
(a továb biak ban együtt: gyors for gal mi utak) ter ve zé sé vel,
elõ ké szí té sé vel és meg valósításával kap cso la tos fel ada -
tok ra, va la mint te vé keny sé gek re kell al kal maz ni.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 18-i ülés nap ján fo gad ta el.
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3.  § (1) Az Aptv. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A gyors for gal mi utak ter ve zé sé hez és épí té sé hez
szük sé ges pénz esz kö zök rõl – a köz pon ti költ ség ve tés bõl a 
köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz -
ter) ál tal ve ze tett mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je ze té ben,
va la mint más fe je ze tek ben az e cél ra meg ne ve zett fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok ból biz to sí tott pénz esz kö zök bõl, il -
let ve a ma gán tõ ke be vo ná sa alap ján ren del ke zés re álló
for rá sok ból – a Kor mány gon dos ko dik.”

(2) Az Aptv. 3.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A gyors for gal mi utak (ide ért ve a be fe je zet len be ru -
há zá so kat és azok tar to zé ka it is) – a 6.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti eset és a ma gán tõ ke be vo ná sá val meg valósított utak
ki vé te lé vel – va gyon ke ze lõ je a mi nisz ter ál tal ki je lölt köz -
pon ti költ ség ve té si szerv, amely en nek ke re té ben a kincs -
tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv vel va gyon ke ze lé si
szer zõ dést köt.

(5) A gyors for gal mi utak ter ve zé sé hez és épí té sé hez
szük sé ges pénz esz kö zök fel hasz ná lá sa so rán az épít te tõ
sa ját dön té se alap ján jo go sult a meg valósítás költ sé ge i be
be épí te ni az elõ ké szí tés és meg valósítás so rán is mert té
vált ré gé sze ti le lõ he lyek meg elõ zõ fel tá rá si költ sé ge it, va -
la mint – kor lá to zott mennyi ség ben és mér ték ben – a fel -
szín re ke rült, il let ve fel tárt egyes, a fel tá rás he lyén jel lem -
zõ ré gé sze ti le le tek nek a lé te sí ten dõ pi he nõ he lye ken tör té -
nõ el he lye zé se költ sé ge it is. Az épít te tõ az adott be ru há zás
tel jes be ke rü lé si költ sé gé nek ré sze ként a kul tu rá lis örök -
ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi LXIV. tör vény sze rin ti mi -
ni mum mér té ket kö te les biz to sí ta ni költ ség-elõ irány zat -
ként a ré gé sze ti fel tá rás cél já ra.”

4.  § Az Aptv. 4.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„4.  § (1) Az e tör vény ha tá lya alá tar to zó gyors for gal mi
utak épít te tõ je – a ma gán tõ ke be vo ná sá val meg valósított
utak ki vé te lé vel – a Ma gyar Ál lam ki zá ró la gos tu laj do ná -
ban lévõ, a gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té si és épít te tõi
fel ada ta i nak el lá tá sá ért fe le lõs, rész vény tár sa sá gi for má -
ban mû kö dõ gaz da sá gi tár sa ság, a Nem ze ti Inf ra struk tú ra
Fej lesz tõ Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb -
biak ban: épít te tõ).

(2) Az épít te tõ ki zá ró la gos fej lesz té si és épít te tõi fel -
adat kör ében, a Ma gyar Ál lam ja vá ra, sa ját ne vé ben el jár va 
a be ru há zás elõ ké szí té se ként tel jes kö rû en el ké szít te ti a
szük sé ges ter ve ket, ta nul má nyo kat, ügy fél ként részt vesz
a ha tó sá gi és egyéb igaz ga tá si el já rá sok ban, sa ját ne vé re
meg szer zi az épí té si en ge dé lye ket, el vég zi vagy el vé gez te -
ti a mun ka te rü let elõ ké szí té sét (be le ért ve kü lö nö sen a te rü -
let szer zést, meg elõ zõ ré gé sze ti fel tá rást, köz mû ki vál tást,
il let ve -fej lesz tést, te rü let-elõ ké szí tést), to váb bá le foly tat -
ja a köz be szer zé si el já rá so kat, épí té si szer zõ dé se ket köt a
meg valósításra, el lát ja a mér nö ki fel ügye le tet, le bo nyo lít -
ja a mû sza ki át adás-át vé telt.

(3) Az épít te tõ a vég le ges nyom vo nal meg ha tá ro zá sát
köve tõen ha la dék ta la nul kö te les írás ban ér te sí te ni a nyom -
vo nal lal érin tett köz mû tu laj do no sát vagy szük ség ese tén
üze mel te tõ jét (a továb biak ban: köz mû szol gál ta tó) ar ról,
hogy az út épí tés so rán mely köz mû sza kasz ki vál tá sa vagy
fej lesz té se szük sé ges.

(4) A köz mû szol gál ta tó – a gyors for gal mi köz út há ló zat
fej lesz té sé nek ki emelt köz ér de kû sé gé re te kin tet tel, az út -
épí tés mint köz ér dek bõl meg valósítandó be ru há zás meg -
valósítása ér de ké ben – a (3) be kez dés sze rin ti ér te sí tés
kéz hez vé te le után az ab ban fel tün te tett ha tár idõn be lül kö -
te les a köz mû sza kasz ki vál tá sát vagy fej lesz té sét el vé gez -
ni vagy el vé gez tet ni. Az épít te tõ a kö rül mé nyek ál tal in do -
kolt mér té kû – 30 nap nál nem rö vi debb – ha tár idõt ha tá roz
meg. A ha tár idõ meg adá sa elõtt kö te les a köz mû szol gál ta -
tó vé le mé nyét ki kér ni. A köz mû szol gál ta tó a vé le mé nyét
az an nak köz lé sé rõl  szóló fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott nyolc mun ka na pos ha tár idõn be lül kö te les kö zöl ni az
épít te tõ vel. Az épít te tõ kö te les a köz mû ki vál tás vagy -fej -
lesz tés in do kolt költ sé ge it a köz mû szol gál ta tó nak meg fi -
zet ni. A köz mû ki vál tás vagy -fej lesz tés el vég zé sét kö ve tõ
90 na pon be lül az épít te tõ és a köz mû szol gál ta tó kö te le sek
egy más sal té te le sen el szá mol ni.

(5) Ha a köz mû szol gál ta tó neki fel ró ha tó mó don a
(3) be kez dés sze rin ti ér te sí tés ben sze rep lõ köz mû sza kasz
ki vál tá sá ra vagy fej lesz té sé re vo nat ko zó köz mû ki vál tá si
vagy -fej lesz té si kö te le zett sé gét ké se del me sen tel je sí ti,
vagy egyéb ként a köz mû ki vál tást vagy -fej lesz tést nem
meg fele lõen vég zi el, il let ve an nak el vég zé sét vagy el vé -
gez te té sét meg ta gad ja, kö te les az ez zel oko zott kárt a pol -
gá ri jog ál ta lá nos sza bá lyai sze rint meg té rí te ni.

(6) A köz mû ki vál tás vagy -fej lesz tés el vég zé sé nek vagy 
el vé gez te té sé nek meg ta ga dá sa ese tén az épít te tõ jo go sult a 
köz mû ki vál tást vagy -fej lesz tést a meg fe le lõ szak mai ké -
pe sí tés sel ren del ke zõ vál lal ko zó val el vé gez tet ni, ame lyet
a köz mû szol gál ta tó tûr ni kö te les.

(7) A köz mû szol gál ta tót a – köz mû ki vál tás sal vagy -fej -
lesz tés sel össze füg gés ben be kö vet ke zett – va gyon nö ve ke -
dés te kin te té ben il le ték fi ze té si kö te le zett ség nem ter he li.

(8) E tör vény al kal ma zá sá ban köz mû nek mi nõ sül: víz -
el lá tást szol gá ló ve ze ték, szenny víz-, il let ve csa pa dék el -
ve ze tést szol gá ló zárt csa tor na, táv hõ ve ze ték, föld gáz ve -
ze ték, elekt ro mos ve ze ték, hul la dék gyûj tõ, il let ve -ke ze lõ
be ren de zés, nagy fe szült sé gû vil la mos át vi te li ve ze ték,
szén hid ro gén-szál lí tó ve ze ték, bá nyá sza ti célú ve ze ték,
hír köz lé si ve ze ték.”

5.  § Az Aptv. 6.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„6.  § (1) A gyors for gal mi út nak a vizs gá la ti do ku men tá -
ció és a te rü let ren de zé si terv ta nul mány alap ján 1:10 000
mé ret ará nyú hely szín raj zon el fo ga dott és a gyors for gal mi
út szá má ra leg fel jebb két vál to zat ban ki je lölt 500 mé ter
szé les sé gû te rü let sáv ját (a továb biak ban: nyom vo nal), a
kör nye zet vé del mi ha tó ság nak az elõ ze tes kör nye zet vé del -
mi el já rás so rán ho zott ha tá ro za tá nak köz lé sé tõl szá mí tott
60 na pon be lül a Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg.
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(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt ren de let ki hir de té sé -
tõl a Ma gyar Ál la mot – ter mõ föld ese té ben a ter mõ föld rõl
 szóló 1994. évi LV. tör vény ben meg je lölt más jo go sul ta -
kat meg elõ zõ en – elõ vá sár lá si jog il le ti meg a ren de let tel
meg ha tá ro zott nyom vo na lon ta lál ha tó föld rész let te kin te -
té ben. Az elõ vá sár lá si jo got a Ma gyar Ál lam ne vé ben az
épít te tõ gya ko rol ja. A meg vá sá rolt föld rész let és a gyors -
for gal mi út lé te sí té se ér de ké ben ki sa já tí tás sal meg szer zett
föld rész let az ál lam kincs tá ri va gyo ná ba ke rül. Ezen föld -
rész le tek va gyon ke ze lõi jo gát a kincs tá ri va gyon kezelé -
séért fe le lõs szerv a gyors for gal mi út épí té se cél já ból – ki -
zá ró lag az épí tés idõ sza ká ra, az el ké szült gyors for gal mi út
ide ig le nes vagy vég le ges for ga lom ba he lye zé sé ig – el len -
ér ték nél kül az épít te tõ nek adja át. A Ma gyar Ál lam ja vá ra
adás-vé tel vagy ki sa já tí tás út ján gyors for gal mi út lé te sí té -
se cél já ból meg szer zett in gat la nok va gyon ke ze lõi jo gá nak
in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zé se és an nak az in gat lan -
nyil ván tar tás ból  való tör lé se után igaz ga tá si szol gál ta tá si
dí jat nem kell fi zet ni.

(3) Amennyi ben az (1) be kez dés ben meg je lölt ren de let -
ben két vál to zat sze re pel és a ki hir de tett nyom vo na lak
egyi ké re a kör nye zet vé del mi ha tó ság [9.  § (1) be kez dés] a
kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti el já rás alap ján a kör nye zet vé -
del mi en ge délyt meg ad ja, a Kor mány – az (1) be kez dés ben 
meg ha tá ro zot tak nak meg fele lõen – a ren de le tet a kör nye -
zet vé del mi en ge dély ben meg ha tá ro zott nyom vo nal alap -
ján mó do sít ja.

(4) Amennyi ben az (1) be kez dés ben meg je lölt ren de let -
ben ki hir de tett nyom vo nal(ak)ra a kör nye zet vé del mi ha tó -
ság [9.  § (1) be kez dés] a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti el já rás
alap ján a kör nye zet vé del mi en ge délyt nem adja ki, a ren -
de let mó do sí tá sá val vagy a ren de let ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé vel és új ren de let tel a Kor mány – az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak alap ján – új nyom vo na lat je löl ki.”

6.  § Az Aptv. 7.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az el ké szült gyors for gal mi uta kat is ma gá ban fog -
la ló föld te rü let va gyon ke ze lõi jo gát, il let ve az egyes pro -
jek tek kel kap cso lat ban lét re ho zott vagy meg szer zett
egyéb esz kö zö ket, mint kincs tá ri va gyont – az el ké szült
gyors for gal mi utak ide ig le nes vagy vég le ges for ga lom ba
he lye zé se után – az épít te tõ át adá si szer zõ dés alap ján köz -
vet le nül át ad ja a mi nisz ter ál tal ki je lölt köz pon ti költ ség -
ve té si szerv ré szé re, a kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs
szerv egy ide jû ér te sí té se mel lett.”

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

„(2) A szak ha tó sá gok, a köz mû vek üzem ben tar tói és az
utak ke ze lõi a köz le ke dé si ha tó ság ál tal ki tû zött hely szí ni
szem lén vagy az azt kö ve tõ nyolc na pon be lül nyi lat koz -
nak ar ról, hogy a for ga lom ba he lye zé si en ge dély meg adá -
sá nak a kü lön jog sza bály sze rin ti fel té te lei fenn áll nak. Ha
a köz mû vek üzem ben tar tói és az utak ke ze lõi nem nyi lat -
koz nak, a hoz zá já ru lá su kat, il let ve be le egye zé sü ket meg -
adott nak kell te kin te ni.”

8.  § Az Aptv. 17.  §-ának (1)–(4) be kez dé sei he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A Kor mány ál tal, a meg valósítandó gyors for gal mi
út szá má ra ren de let tel meg ál la pí tott nyom vo na lat tar tal -
ma zó do ku men tá ci ó val (jó vá ha gyott ta nul mány terv)
– amely tar tal maz za a ter ve zett cso mó pon to kat, va la mint
jel lem zõ hossz- és ke reszt szel vé nye ket is – vagy az épí té si
en ge déllyel ren del ke zõ kül te rü le ti gyors for gal mi út ten ge -
lyé tõl szá mí tott 250-250 mé ter szé les te rü let sáv be épí tés re 
szánt te rü let té – a kü lön jog sza bály ban meg je lölt gaz da sá -
gi te rü let ki vé te lé vel – nem nyil vá nít ha tó.

(2) A Kor mány a 6.  §-ban em lí tett ren de let ben
– amennyi ben a mû sza ki fel té te lek ezt le he tõ vé te szik – az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott nál kes ke nyebb te rü let sá -
vot is meg ál la pít hat.

(3) Az (1) be kez dés ben meg je lölt ren de let ben meg ál la -
pí tott nyom vo nal lal érin tett te rü let sá von – a ren de let ha -
tály ba lé pé sé tõl szá mí tott négy éven be lül – ti los a te rep vi -
szo nyo kat meg vál toz ta tó mun kát vé gez ni. Ez a ti la lom a
meg je lölt idõ tar ta mon be lül az in gat lan vagy egy ré sze ál -
la mi tu laj don ként  való bir tok ba vé te lé ig áll fenn.

(4) Az (1) be kez dés ben meg je lölt ren de let ben meg ál la -
pí tott nyom vo nal lal érin tett te rü let sá von – a ren de let ha -
tály ba lé pé sé tõl szá mí tott négy éven be lül –

a) más ha tó ság ha tás kö ré be tar to zó épí té si vagy egyéb
sa já tos épít mény faj ták ra vo nat ko zó jog erõs en ge dély
alap ján vé gez he tõ te vé keny ség csak ak kor kezd he tõ meg,
il let ve foly tat ha tó,

b) a föld rész let mû ve lé si ágát és mi nõ sé gi osz tá lyát
csak ak kor le het meg vál toz tat ni,
ha azt elõ ze tesen a köz le ke dé si ha tó ság en ge dé lyez te.”

9.  § Az Aptv. 17/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az e tör vény ha tá lya alá tar to zó gyors for gal mi utak
föld mû vei (töl té sei) meg épí té sé hez szük sé ges ho mok, ka -
vics és agyag ás vá nyi nyers anyag – ide ért ve mind ezek vál -
to za ta it és ke ve ré ke it is – (a továb biak ban együtt: töl tés -
anyag) ki ter me lé sé re a 18.  § (7) be kez dé se alap ján ki adott
ren de let ben vagy a jog erõs épí té si en ge dély ben meg ál la pí -
tott nyom vo nal 10-10 km szé les sé gû kör nye ze té ben cél ki -
ter me lõ hely lé te sít he tõ.”

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

„(4) A gyors for gal mi utak ese té ben – ki vé ve a ma gán tõ -
ke be vo ná sá val meg valósított uta kat – az ál lam ház tar tás -
ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 22.  §-a (1) be kez dé -
sé nek má so dik és har ma dik mon da tá ban, va la mint (2) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni.”

(2) Az Aptv. 18.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg az Aptv.
18.  §-ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ c)–d) pon tok kal egé -
szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„b) a 7.  § (5) be kez dé se sze rin ti át adás és el szá mo lás

rész le tes sza bá lya it, to váb bá
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c) a mel lék let ben meg je lölt azon gyors for gal mi utak
ese té ben, ame lyek nél a kör nye zet vé del mi en ge dély jog -
erõ re emel ke dé sét köve tõen az épí té si en ge délyt az el já ró
ha tó ság még nem adta ki, a gyors for gal mi út nyom vo na lát
ren de let ben hir des se ki. E ren de let tel meg ál la pí tott nyom -
vo nal te kin te té ben a 6.  §-ának (2) be kez dé sét, to váb bá
a 7.  § és a 17.  § ren del ke zé se it meg fele lõen kell al kal maz -
ni, és

d) a c) pont ha tá lya alá nem tar to zó gyors for gal mi utak
nyom vo na lát”
[ren de let ben ál la pít sa meg és a 9.  § (1) és (2) be kez dé sek
sze rin ti szer ve ket ren de let ben je löl je ki.]

(3) Az Aptv. 18.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„c) a gyors for gal mi utak va gyon ke ze lõ jét [3.  § (4) be -

kez dés] ren de let ben je löl je ki.”

(4) Az Aptv. 18.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) E tör vény al kal ma zá sá ban az Or szá gos Te rü let ren -
de zé si Terv rõl  szóló 2003. évi XXVI. tör vény (a továb -
biak ban: Otrt.) 1/1. mel lék le te sze rin ti M57 gyors for gal mi
út alatt az M60 Bóly–Pécs sza kaszt, az Otrt. 1/1. mel lék le -
te sze rin ti M9 gyors for gal mi út alatt pe dig az M85 Pe resz -
teg–Sop ron (or szág ha tár) sza kaszt kell ér te ni.”

11.  § Az Aptv. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
mel lék le te lép.

12.  § Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) az Aptv. 3.  §-ának (6)–(9) be kez dé se, 18.  §-a (7) be -
kez dé sé nek a) és b) pont ja és 2. szá mú mel lék le te,

b) a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2004. évi CXXXV. tör vény 13.  §-ának (3) bekez -
dése,

c) a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság 2005.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör vény mó -
do sí tá sá ról ren del ke zõ 2005. évi LXV. tör vény 1–3.  §-a,

d) a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 2005. évi
CLX. tör vény 2–5.  §-a, 7.  §-ának (1) be kez dé se, 7.  §-a
(2) be kez dé sé nek az Aptv. 18.  § (6) be kez dé sé nek b) pont -
ját meg ál la pí tó ren del ke zé se, 8.  §-a, va la mint 1. és 2. mel -
lék le te,

e) a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény és az zal össze füg gõ egyes tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XII. tör vény 1.  §-a,
4.  §-ának az Aptv. 17/A.  § (1) be kez dé sét meg ál la pí tó ren -
del ke zé se, va la mint 6.  §-ának az Aptv. 18.  § (7) be kez dés
a) pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé se,

f) a Prog ram utak ról  szóló 317/2005. (XII. 25.) Korm.
ren de let, a Prog ram utak ról  szóló 317/2005. (XII. 25.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 249/2006.
(XII. 5.) Korm. ren de let, va la mint a Prog ram utak ról  szóló
317/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
259/2006. (XII. 29.) Korm. ren de let.

13.  § (1) A Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI.
tör vény (a továb biak ban: NFA tv.) 7.  §-a a kö vet ke zõ
(4)–(5) be kez dé sek kel egé szül ki:

„(4) Nem ke rül a Nem ze ti Föld alap ba az a föld rész let,
amely nek a Ma gyar Ál lam ál tal adás vé tel vagy ki sa já tí tás
út ján tör té nõ meg szer zé sé re or szá gos köz út meg épí té se ér -
de ké ben ke rült sor.

(5) A kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv va gyon -
ke ze lé sé bõl a Nem ze ti Föld alap ba ke rül a (4) be kez dés
sze rint meg szer zett, de or szá gos köz út épí té sé re fel nem
hasz nált ter mõ föld, fel té ve, hogy an nak ere de ti tu laj do no -
sa az elõ vá sár lá si jo gá val élni nem kí ván. Az er rõl  szóló
írás be li meg ál la po dás meg kö té sét és éven kén ti fe lül vizs -
gá la tát a kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv kez de -
mé nye zi.”

(2) Az NFA tv. 13/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó föld -
rész let meg osz tá sá val, mû ve lé si ágá nak meg vál to zá sá val,
ille tõ leg más célú hasz no sí tá sá val a tu laj do no si jog gya -
kor ló nem vál to zik, ki vé ve, ha az em lí tet tek re or szá gos
köz út meg épí té se vagy an nak in gat lan-nyil ván tar tás ban
tör té nõ át ve ze té se ér de ké ben ke rül sor, és a tu laj do no si
jog gya kor ló meg vál to zá sa te kin te té ben a föld alap ke ze lõ
szer ve zet és a kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szer ve -
zet írás be li meg ál la po dást köt.”

(3) Az NFA tv. 13/A.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg az (5) be kez dés meg je lö lé se (6) be -
kez dés re vál to zik:

„(5) A (4) be kez dés sze rin ti meg ál la po dás meg kö té sé re
leg ko ráb ban a ter mõ föld más célú hasz no sí tá sá ra vo nat ko -
zó föld hi va ta li ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét köve tõen
ke rül sor, amely meg ál la po dás alap ján az or szá gos köz út
meg épí té sé hez szük sé ges föld rész let a kincs tá ri va gyon
ke ze lé sé ért fe le lõs szerv va gyo ni kö ré be ke rül.”

14.  § (1) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor folyamat -
ban lévõ köz mû ki vál tá sok vagy -fej lesz té sek ese té ben
– amennyi ben a köz mû ki vál tás hoz vagy -fej lesz tés hez
kap cso ló dó mun ká la tok még nem kez dõd tek meg – az
Aptv. 4.  §-ának – az e tör vény 4.  §-ával meg ál la pí -
tott – (3)–(7) be kez dé se i ben fog lal ta kat az zal kell al kal -
maz ni, hogy az épít te tõ uta sí tá sa alap ján a köz mû szol gál -
ta tó val – a köz mû ki vál tás vagy -fej lesz tés kap csán – szer -
zõ dé ses kap cso lat ban álló vál lal ko zó kö te les az Aptv.
4.  §-ának – e tör vény 4.  §-ával meg ál la pí tott – (3) bekez -
dése sze rin ti ér te sí tést a köz mû szol gál ta tó nak meg kül de ni.
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(2) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ
köz mû ki vál tá sok vagy -fej lesz té sek ese té ben – amennyi -
ben a köz mû ki vál tá si mun ká la tok már meg kez dõd tek –
nem kell al kal maz ni az Aptv. 4.  §-ának – az e tör vény
4.  §-ával meg ál la pí tott – (3)–(7) be kez dé se i ben fog lal ta -
kat.

(3) Az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. át ad ja a nála lévõ
be fe je zet len be ru há zá so kat az épít te tõ nek, to váb bá át ad ja
a va gyon ke ze lé sé ben lévõ kincs tá ri va gyon va gyon ke ze lõi 
jo gát a mi nisz ter ál tal ki je lölt köz pon ti költ ség ve té si
szerv nek, a kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv egy -
ide jû ér te sí té se mel lett. Az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ
30 na pon be lül az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. és a kincs -
tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv meg szün te tik a kö zöt -
tük ko ráb ban a gyors for gal mi utak tár gyá ban lét re jött va -
gyon ke ze lé si szer zõ dé se ket.

(4) Az NFA tv. – e tör vény 13.  §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott – 7.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt ren del -
ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ki sa já tí tá si el já rá sok ban is al -
kal maz ni kell, a ki sa já tí tást pót ló adás vé te li szer zõ dé sek
meg kö té se so rán pe dig ab ban az eset ben, ha a ter mõ föld
tu laj don jo gá nak az ál lam ja vá ra tör té nõ be jegy zé sé re irá -
nyu ló ké re lem még nem ke rült be nyúj tás ra.

(5) Az NFA tv. – e tör vény 13.  §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott – 13/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat
és az NFA tv. – e tör vény 13.  §-ának (3) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott – 13/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lal ta kat
azon föld rész le tek ese té ben is al kal maz ni kell, ame lye ken
az or szá gos köz út ide ig le nes vagy vég le ges for ga lom ba
he lye zé se már meg tör tént.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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Melléklet a 2007. évi LXVIII. tör vényhez

„Melléklet a 2003. évi CXXVIII. tör vényhez

Az e tör vény alkalmazási körébe tartozó gyorsforgalmi utak

A sza kasz neve Az út tí pu sa Sáv km

M0 Ke let, 4. sz. fõút–31. sz. fõút kö zött Au tó pá lya 2×2 6

M0 Ke let, 31. sz. fõút–3. sz. fõút kö zött Au tó pá lya 2×2 11

M0 Ke let, 3. sz. fõút–M3 kö zött Au tó pá lya 2×2 9

M0 Gö döl lõi át kö tés (M31) Au tó pá lya 2×2 12

M0 Dél, M1–51. sz. fõút kö zött pá lya bõ ví tés Au tó pá lya 2×3 23

M0 Dél, 51. sz. fõút–M5 kö zött Au tó pá lya 2×3 7

M0 Észak, M2–11. sz. fõút kö zött (M0 Észa ki-híd) Au tó pá lya 2×2 3

M3 Gör be há za–Nyír egy há za (4. sz. fõút) Au tó pá lya 2×2 39

M43 Sze ged–Ma ros le le kö zött Au tó pá lya 2×2 16

M43 Ma ros le le–Makó kö zött Au tó út 2×1 16

M6 M0–Érdi tetõ kö zött Au tó pá lya 2×2 8

M6 Du na új vá ros–Szek szárd kö zött Au tó pá lya 2×2 67

M6 Szek szárd–Bóly kö zött Au tó pá lya 2×2 47

M60 Bóly–Pécs Au tó pá lya 2×2 30

M7 Za már di–Ba la ton szár szó kö zött Au tó pá lya 2×2 14

M7 Ba la ton ke reszt úr–Nagy ka ni zsa kö zött Au tó pá lya 2×2 36

M7 Ri gyác–Nagy ka ni zsa Au tó pá lya 2×2 12

M7 Le te nye–or szág ha tár kö zött (Mu ra-híd dal) Au tó pá lya 2×2 1

M8 Du na új vá ros (M6)–Du na ve cse (51. sz. fõút) (Du na-híd dal) Au tó pá lya 2×2 9

M9 51–54. sz. fõút kö zött Au tó út 2×1 12

M2 Bu da pest–Vác (déli cso mó pont) kö zött Au tó út 2×2 20

M3 Nyír egy há za–Vaja (49. sz. fõút) kö zött Au tó pá lya 2×2 26

M3 Vaja (49. sz. fõút)–Vá sá ros na mény kö zött Au tó út 2×1 20



A sza kasz neve Az út tí pu sa Sáv km

M35 4. sz. fõút–47. sz. fõút kö zött Au tó út 
csat la ko zó fõút

kap cso lat tal

2×1 4 (+5)

M43 Makó–Csa nád pa lo ta (or szág ha tár) kö zött Au tó út 2×1 23

M44 Kecs ke mét–Ti sza kürt kö zött Au tó út 2×2 42

M44 Ti sza kürt–Kon do ros kö zött Au tó út 2×2 62

M44 Kon do ros–Bé kés csa ba kö zött Au tó út 2×2 22

M8 Kecs ke mét–Szol nok kö zött Au tó út 2×1 54

M8 Du na ve cse–Kecs ke mét Au tó út 2×1 45

M8 Kör mend–Szent gott hárd (oh.) kö zött (Kör mend el ke rü lõ vel) Au tó út 2×2 31

M0 10–11 sz. fõ utak kö zött Au tó út 2×2 9

M85 Pe resz teg–Sop ron (or szág ha tár) kö zött Au tó út 2×2 29

M85 Gyõr–Csor na kö zött (Csor na el ke rü lõ vel) Au tó út 2×2 34

M9 Dom bó vár–Bony hád (65. sz. fõút) kö zött Au tó út 2×1 34

M86 Szom bat hely–Csor na kö zött Au tó út 2×2 61

M4 Üllõ (ke let)–Szol nok (észak)–Be rettyó új fa lu kö zött Gyors for gal mi vá
fej leszt he tõ út

2×2, il let ve 
2+2

190

49. sz. fõút a táv la ti M49 nyom vo na lán M3 és Ökö ri tó fül pös kö zött Au tó út 2×1 30

71. sz. fõút a táv la ti M8 nyom vo na lán Ba la ton fûz fõ–M7 kö zött Au tó út 2×1 20

10. sz. fõút a táv la ti M10 nyom vo na lán Bu da pest–Kesz tölc kö zött Gyors for gal mi vá
fej leszt he tõ 
or szá gos fõút

2×2, 2×1 29

”

2007. évi LXIX.
tör vény

a Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló
1978. évi IV. törvény módosításáról*

1.  § A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény 226.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép;
(Bán tal ma zás hi va ta los el já rás ban)
„226.  § Az a hi va ta los sze mély, aki hi va ta los el já rá sa so rán mást tett leg bán tal maz, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig

ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.”

2.  § Ez a tör vény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 18-i ülés nap ján fo gad ta el.
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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
145/2007. (VI. 25.) Korm.

rendelete

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye

ez évi részletének finanszírozásáról

A Kor mány – az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va – a Ma gyar
Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi
CXXVII. tör vény (a továb biak ban: KvTv.) 4.  §-ának (5) és 
(8) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a követ -
kezõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

A költ ség ve té si szer vek szá má ra a Kor mány ha tá ro za tá -
ban a 2007. év után járó ti zen har ma dik havi il let mény egy
ré szé nek jú li us–de cem ber hó na pok ban, hat havi rész let -
ben fi ze ten dõ össze gé nek fe de ze té re a köz pon ti költ ség ve -
tés 2007. évi cél tar ta lé ka ter hé re át cso por to sí tott tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sá ra és el szá mo lá sá ra e ren de let elõ írásait
kell al kal maz ni.

2.  §

(1) Az 1.  §-ban meg je lölt tá mo ga tás ki zá ró lag a fog lal -
koz ta tot tak jog ál lá sa sze rin ti tör vény ben fog lal tak sze rint
járó, a 2007. év jú li u sá tól ese dé kes ti zen har ma dik havi
 illetmény (mun ka bér) rész le tek ben tör té nõ ki fi ze té sé re és
az ah hoz kap cso ló dó mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ra
hasz nál ha tó fel.

(2) A köz pon ti költ ség ve té si szer vek ese té ben nem
 vehetõ igény be a tá mo ga tás a rész ben vagy egész ben
 külön fel adat el lá tá sá ra kö tött szer zõ dés bõl – ide nem
 értve az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ral (a továb -
biak ban: OEP) kö tött fi nan szí ro zá si szer zõ dést – szár ma zó 
be vé tel ter hé re fog lal koz ta tot tak után.

3.  §

(1) A cél tar ta lék ból biz to sí tott tá mo ga tás fel nem hasz -
nált ré szé vel a tény le ges fel hasz ná lás alap ján az elõ irány -
za tot 2007. de cem ber hó nap ban vissza kell ren dez ni és
a még nem tel je sí tett pót ló la gos tá mo ga tá si igé nyek re
 tekintettel az át cso por to sí tás ról is in téz ked ni kell.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti in téz ke dést a pénzügy -
miniszter ké szí ti elõ.

(3) Amennyi ben a költ ség ve té si szerv az elõ irány zat
vissza ren de zé sét vagy az elõ irány zat tal való el szá mo lást

köve tõen ál la pít meg vissza fi ze té si kö te le zett sé get, azt
az elõ irány zat-ma rad vány el szá mo lás ke re té ben kell tel je -
sí te ni.

4.  §

(1) A cél tar ta lék ter hé re pót ló la gos tá mo ga tá si igényt
a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv kez de mé nye zé sé re
a pénz ügy mi nisz ter nyújt hat be a Kor mány nak.

(2) A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ak kor kez de mé -
nyez he ti a tá mo ga tás pót ló la gos ki egé szí té sét 2007. de -
cem ber hó na pot meg elõ zõ en, ha a fel ügye le te alá tar to zó
költ ség ve té si szerv igé nye meg ha lad ja a Kor mány ha tá ro -
za ta sze rint, il let ve a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ál tal
át cso por to sí tott elõ irány zat 10%-át.

5.  §

(1) A Ma gyar Ál lam kincs tár a he lyi ön kor mány za tok és
a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok (a továb biak ban: he lyi
 önkormányzatok) ré szé re ha von ta a ki fi ze tés hó nap ját
meg elõ zõ hó nap utol só nap tá ri nap ján (vagy az azt kö ve tõ
mun ka na pon) elõ leg ként fo lyó sít ja

a) az OEP ál tal fi nan szí ro zott in téz mé nyek és szol gá la -
tok ti zen har ma dik havi il let mény rész ki fi ze tõt ter he lõ köz -
ter hek kel nö velt együt tes brut tó össze gét,

b) az a) pont ba nem tar to zó egyéb in téz mé nyek ti zen -
har ma dik havi il let mény ré sze fog lal koz ta tot ta kat meg -
illetõ net tó össze gét.

(2) A he lyi ön kor mány zat az (1) be kez dés a) pont ja sze -
rin ti in téz mé nyek és szol gá la tok szá má ra a ti zen har ma dik
havi il let mény rész ki fi ze tõt ter he lõ köz ter hek kel nö velt
együt tes brut tó össze gét, az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
in téz mé nyek szá má ra a fog lal koz ta tot tak nak járó ti zen har -
ma dik havi il let mény rész net tó össze gét a rend sze res sze -
mé lyi jut ta tás havi ki fi ze té sé nek nap já ra biz to sít ja.

(3) A Ma gyar Ál lam kincs tár Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga
a he lyi ön kor mány za tok ré szé re a tárgy hó na pot meg elõ zõ
hó nap 28-áig (vagy az azt kö ve tõ mun ka na pon) a (2) be -
kez dés ben fog lal tak vég re haj tá sá hoz in for má ci ót szol -
gáltat.

(4) A (2) be kez dés ben fog lalt össze gek a he lyi ön kor -
mány za tok net tó fi nan szí ro zá si rend sze ré ben ke rül nek
 elszámolásra.

6.  §

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

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
7/2007. (VI. 25.) MNB

rendelete

a jegybanki alapkamat mértékérõl

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Mnbtv.) 60.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a követ -
kezõket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Nem ze ti Bank Mo ne tá ris Ta ná csá nak dön -
tése ér tel mé ben a jegy ban ki alap ka mat mér té ke 7,75%.

2.  §

(1) E ren de let 2007. jú ni us 26-án lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a jegy ban ki alap ka mat mér té ké rõl  szóló 20/2006.
(X. 24.) MNB ren de let.

(3) E ren de le tet a Ma gyar Nem ze ti Bank az Mnbtv.
60.  § (5) be kez dé se alap ján hon lap ján és elekt ro ni kus hír -
ügy nök sé gi ol da lán 2007. jú ni us 25-én hir de ti ki.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
117/2007. (VI. 25.) KE

határozata

miniszterek felmentésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 37.  §-a alap ján a mi nisz ter el nök
elõ ter jesz tésére

Kiss Pé ter szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert,

dr. Lam perth Mó ni ka ön kor mány za ti és területfejlesz -
tési mi nisz tert,

dr. Szil vá sy György Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
 minisztert

2007. jú ni us 30-ai ha tállyal fel men tem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 25.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-1/2575/2007.

A Köztársasági Elnök
118/2007. (VI. 25.) KE

határozata

miniszter kinevezésérõl

Az Al kot mány 33.  § (4) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra Kiss Pé tert 2007. jú li us 1-jei ha tállyal
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ré ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 25.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-1/2563/2007.

A Köztársasági Elnök
119/2007. (VI. 25.) KE

határozata

miniszter kinevezésérõl

Az Al kot mány 33.  § (4) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra Baj nai Gor dont 2007. jú li us 1-jei
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 hatállyal ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ré
ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 25.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-1/2557/2007.

A Köztársasági Elnök
120/2007. (VI. 25.) KE

határozata

miniszter kinevezésérõl

Az Al kot mány 33.  § (4) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra dr. Lam perth Mó ni kát 2007. jú li us 1-jei
ha tállyal szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ré ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 25.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-1/2561/2007.

A Köztársasági Elnök
121/2007. (VI. 25.) KE

határozata

miniszter kinevezésérõl

Az Al kot mány 33.  § (4) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra dr. Dras ko vics Ti bort 2007. jú li us 1-jei
ha tállyal tár ca nél kü li mi nisz ter ré ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 25.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-1/2563/2007.

A Köztársasági Elnök
122/2007. (VI. 25.) KE

határozata

miniszter kinevezésérõl

Az Al kot mány 33.  § (4) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra dr. Szil vá sy Györ gyöt 2007. jú li us 1-jei
ha tállyal tár ca nél kü li mi nisz ter ré ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 25.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-1/2560/2007.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. április 20-i ülésérõl

Na pi rend elõtt a mun kál ta tói ol dal ki fo gás ol ta a mun ka -
bér bank szám lá ra való uta lá sá nak a Mun ka Tör vény köny -
vé be való be ik ta tá sát 2007. áp ri lis el se jé vel. Sé rel mez te,
hogy a tör vény mó do sí tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról,
il let ve köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló tör vényhez ha -
son ló an nem ren del ke zik ar ról, hány át uta lás, il let ve
igény be vé tel ese té ben kell a fel vé tel költ sé gét a mun kál ta -
tó nak át vál lal nia. A mun ka vál la lói ol dal szin tén szük sé -
ges nek ítél te a mun ka bér bank szám lá ra uta lá sá nak és
szám lá ról tör té nõ fel vé te lé nek költ ség té rí té sé vel kap cso -
la tos új sza bály át te kin té sét és mó do sí tá sát, mi vel ál lás -
pont ja sze rint a mun ka vál la lók já ran dó sá ga köz ve tett mó -
don sem csök ken het e meg ol dás kö vet kez té ben. A kor -
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mány za ti ol dal sem zár kó zott el az elõl, hogy a kér dés rõl
az OÉT fó ru ma in to váb bi kon zul tá ci ó kat tart sa nak, meg -
ol dá si ja vas la tot dol goz za nak ki.

Na pi rend elõt ti fel szó la lá sá ban a mun ka vál la lói ol dal
ne hez mé nyez te, hogy a Ro má nia és Bul gá ria Eu ró pai
 Unióhoz tör tént csat la ko zá sát kö ve tõ elsõ ne gyed évi mun -
ka erõ-pi a ci hely zet rõl, va la mint a fog lal koz ta tá si lis ta fe -
lül vizs gá la tá ról ké szült anyag OÉT vi tá ja elõtt je len t meg
kor mány za ti nyi lat ko zat azon fog lal ko zá sok lis tá já nak ki -
egé szí té sé rõl, ame lyek te kin te té ben a mun ka erõ-pi a ci
hely zet vizs gá la ta nél kül ki kell adni a mun ka vál la lá si en -
ge délyt. A kor mány ol dal fel hív ta a mun ka vál la lói ol dal fi -
gyel mét arra, hogy az OÉT Mun ka erõ pi a ci Bi zott sá ga áp -
ri lis 16-án szak ér tõi szint en vé le mé nyez te az ed di gi mun -
ka erõ pi a ci ta pasz ta la to kat és a Bi zott ság ja vas la tá nak
meg fele lõen a kor mány za ti elõ ter jesz tés az OÉT ple ná ris
ülé sén meg vi ta tás ra ke rül.

1. Az OÉT meg vi tat ta az egyé ni vál lal ko zók ról és az
egyé ni cé gek rõl  szóló tör vény kon cep ci ó já ról ké szült
kormány-elõ ter jesz tést.

A kor mány ol dal is mer tet te a 2008 elsõ fél évé ben az
 Országgyûlésnek be nyúj tan dó tör vénytervezet elõ ké szí té -
sé nek ter ve zett me net rend jét, és kér te a szo ci á lis part ne rek 
to váb bi rész vé te lét a fel adat ra lét re ho zott mun ka cso port
mun ká já ban.

A mun ka vál la lói ol dal üd vö zöl te, hogy a téma te kin te té -
ben igen ala pos tör vény-elõkészítés zaj lik, amely a tel jes
jog sza bá lyi kör nye zet re igyek szik te kin tet tel len ni. Az ol -
dal tá mo gat ta, hogy egy sé ges, a pi ac gaz da sá gi vi szo nyok -
hoz iga zo dó sza bá lyo zás le gyen e te rü le ten is. Fon tos nak
tar tot ta, hogy a mun ka vál la lók, já ran dó sá ga ik te kin te té -
ben, e vál lal ko zá si kör ese té ben se ma rad has sa nak sem mi -
lyen gaz dál ko dá si ese mény – pl. csõd-, fel szá mo lá si el já -
rás – ha tá sá ra sem el lá tás nél kül. Egyet ér tett az zal, hogy
a Bér ga ran cia Alap ha tá lya e te rü let re is ter jed jen ki, s egy -
ben is mét fel ve tet te, hogy az ol dal ál lás pont ja sze rint a
Bér ga ran cia Ala pot át kel le ne ala kí ta ni kö te le zõ fe le lõs -
ség biz to sí tás sá. A pon tos sza bá lyo zás nak a meg szû nés
mel lett az át ala ku lás ra is ki kell ter jed nie, hogy e te rü le ten
se nyíl ja nak kis ka puk, ahol a kö te le zett sé gek elõl el le het
me ne kül ni. Fon tos nak tar tot ta, hogy a mun ka jog elõ írásai
az ön fog lal koz ta tók ese té ben is ér vény re jus sa nak, pl. a
mun ka idõ re vo nat ko zó sza bá lyok stb. te kin te té ben. A se -
gí tõ csa lád tag stá tuszt is ren dez ni kell. A mun ka vál la lói
jog vi szony ban al kal maz ha tó ked vez mé nye ket e kör re is ki 
kel le ne ter jesz te ni, pl. az ét ke zé si jegy, az üdü lé si csekk
 tekintetében. A sta tisz ti kai adat szol gál ta tás ba e te rü le tet is
kor rek ten be kell épí te ni, az itt mun kát vég zõk je len tõs
szá ma, ará nyai  miatt is.

A mun kál ta tói ol dal pél da ér té kû nek mi nõ sí tet te a tör -
vénytervezet elõ ké szí té sét. Ja va sol ta, hogy az új tör vény a
be ve ze tõ ren del ke zés ben tar tal maz zon fo gal mi meg ha tá -
ro zá so kat, töb bek kö zött a vál lal ko zói va gyon kö ré re, a se -
gí tõ csa lád ta gok ka te gó ri á já ra és a sze mé lyes köz re mû kö -
dés fo gal má ra. Ugyan ak kor az ön fog lal koz ta tó fo gal mát
nem tart ja cél sze rû nek a szû kebb ér te lem ben vett egyé ni
vál lal ko zók ra al kal maz ni.

Az ol dal fel ve tet te, hogy csak olyan sze mé lyek kap ja -
nak vál lal ko zói en ge délyt, akik meg fe le lõ szak mai-is ko lai
vég zett ség gel ren del kez nek, il let ve a ki fe je zet ten em be rek 
élet- és va gyon biz ton sá gá val kap cso la tos te vé keny ség
foly ta tá sa le gyen mes ter vizs gá hoz vagy több évi gya kor -
lat hoz köt ve. Ja va sol ta, hogy a vál lal ko zói iga zol vány ki -
adá sa elõtt ke rül jön sor egy rö vid, a vál lal ko zás mû köd te -
té sé hez szük sé ges tan fo lyam el vég zé sé re egy akk re di tált
in téz mény nél.

A mun kál ta tói ol dal szük sé ges nek tart ja to váb bá a te vé -
keny ség szü ne tel te té si le he tõ sé gé nek, az egyé ni cég tar to -
zá sa i ért fenn ál ló anya gi fe le lõs ség mér té ké nek és az 5 fõ
alat ti vál lal ko zá sok ada ta i nak a KSH adat gyûj té sé be való
be vo ná sá nak a ren de zé sét.

Az új tör vény szak mai kon cep ci ó já val az OÉT egyet ér -
tett.

2. Az OÉT na pi rend re tûz te az egyes tör vények mun ka- 
és pi he nõ idõ re vo nat ko zó sza bá lya i nak a mó do sí tá sá ról
 szóló kormány-elõ ter jesz tést.

A kor mány ol dal az elõ ter jesz tés in dok lá sá ban ki emel te, 
hogy a mó do sí tás ra az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta és az
Eu ró pai Bi zott ság Ma gyar or szág szá má ra kül dött tá jé ko -
zó dó le ve le  miatt ke rül sor. Az utób bi  miatt mó do sí ta ni
kell a mun ka idõ ke ret sza bá lya it, mert ké szen lé ti jel le gû
mun ka kör ese tén a kol lek tív szer zõ dés nem ál la pít hat meg
12 hó na pos idõ ke re tet, a pi he nõ idõ ket pe dig meg sza kí tás
nél kül kell ki ad ni. Az AB ha tá ro za ta az ügye let sza bá lya i -
nak mó do sí tá sát igé nyel te.

A mun ka vál la lói ol dal ne hez mé nyez te a téma na pi rend -
re tû zé se fo lya mán ta pasz talt idõ kény szert: az OÉT-vi ta
elõtt el ma radt az elõ ter jesz tés szek to ri á lis, ága za ti ér dek -
egyez te tõ fó ru mok kal való egyez te té se, és az OÉT Mun -
ka jo gi Bi zott sá ga sem zár ta le az anyag meg vi ta tá sát. Ezen 
okok  miatt az ol dal nem kí ván ta az elõ ter jesz tést tár gyal ni.

Ugyan ak kor né hány szem pont ra fel hív ta a fi gyel met:
– ál lás pont ja sze rint a té má ban kö zért he tõ jogi sza bá -

lyo zás nak kell szü let nie,
– az opt out meg ol dást az ol dal el uta sí tot ta,
– a tûz ol tók ra vo nat ko zó sza bá lyok mó do sí tá sa ér de ké -

ben az ol dal az OÉT-ülést meg elõ zõ mun ka jo gi bi zott sá gi
ülé sen ki egé szí tõ ja vas lat tal élt, ame lyet ez al ka lom ból
meg erõ sí tett.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, alap ve tõ szak mai és gaz -
da sá gi prob lé mái me rül tek fel az elõ ter jesz téssel kap cso -
lat ban. Ál lás pont ja sze rint az ügye let ren de zé sét nem le het 
csak az egész ség ügy prob lé má ja ként ke zel ni, ki emel ni a
mun ka idõ szer ve zé se kér dés kö ré bõl, a ver seny szfé rá ban
ha son ló gon do kat kell meg ol da ni. Az in for ma ti ka ro ham -
os ter je dé se meg sza kí tás nél kü li fel ügye le tet igé nyel, ezért 
ge ne rá lis meg ol dás in do kolt.

A mun kál ta tók vé le mé nye rég óta az, hogy hát rá nyos
hely ze tet te remt, hogy Ma gyar or szá gon az EU irány el vek -
tõl el té rõ en szi go rúbb sza bá lyo zást tar tal maz a Mun ka
Tör vény köny ve. Ez ront ja a gaz da ság po zí ci ó it, a ver seny -
ké pes sé get. Most mód len ne kor ri gál ni az el té ré se ket,
ezért to váb bi tár gya lá so kat tar ta nak szük sé ges nek.
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A kor mány ol dal ál lás pont ja sze rint szük sé ges, hogy a
mun kál ta tói és a mun ka vál la lói ol dal két ol da lú an is egyez -
tes sen el té rõ ál lás pont ja ik le het sé ges kö ze lí té sé rõl. A mó -
do sí tó ja vas la tok kö zös, há rom ol da lú elõ ké szí té se ér de ké -
ben egyet ér tett a to váb bi szak ér tõi és ple ná ris egyez te tés
foly ta tá sá val.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. április 25-i ülésérõl

Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács is mé tel ten na pi -
rend re tûz te az egyes tör vények mun ka- és pi he nõ idõ re vo -
nat ko zó sza bá lyai mó do sí tá sá nak ja vas la ta it, fi gye lem mel
a Mun ka jo gi Bi zott ság, va la mint az egész ség ügyi ága zat
ér dek egyez te tõ fó ru mán le foly ta tott szak ér tõi egyez te té -
sek ered mé nye i re. Az itt szü le tett kon szen zu sos ja vas la tok 
az elõ ter jesz tett mó do sí tás ban át ve ze tés re ke rül tek.

A mun ka vál la lói ol dal nem tá mo gat ta a tör -
vénymódosítási ja vas la tot. Az ol dal ál lás pont ja sze rint a
mó do sí tás ron ta na a mun ka vál la lók hely ze tén. Az ön ként
vál lalt túl mun ka, az opt out a mun ka vál la lók és a köz al kal -
ma zot tak te kin te té ben Ma gyar or szá gon nem al kal maz ha -
tó. E kör – a tisz tes meg él he tés hez át la go san ala csony nak
te kint he tõ alap mun ka idõs ke re se ti szín vo na la  miatt –
nincs tel jes füg get len sé gé nek bir to ká ban, ami pe dig az opt
out sza bad vá lasz tá sá nak fel té te le len ne. Az ol dal ki emel te 
to váb bá: ál lás pont ja sze rint olyan jogi sza bá lyo zás ra len ne 
szük ség, amely napi szint en jól al kal maz ha tó a pra xis
mun ka jog ban, töb bek kö zött a kü lön bö zõ fog lal koz ta tá si
jog vi szo nyok kö vet kez té ben egy re át lát ha tat la nab bá váló
hely zet ben is.

A mun ka vál la lói ol dal sür get te a tûz ol tók ra vo nat ko zó
sza bá lyok mó do sí tá sa ér de ké ben az OÉT 2007. áp ri lis 18-i 
mun ka jo gi bi zott sá gi ülé sén át adott ja vas la tá val kap cso la -
tos egyez te té sek mi e lõb bi meg kez dé sét is, és a szek to ri á lis 
ér dek egyez te tõ fó ru mok gyors össze hí vá sá ra kér te fel a
kor mány za ti ol dalt.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, az elõ ter jesz tés bi zo nyos
prob lé mák ra meg ol dást je len t ugyan, de je len tõ sen csak az 
egész ség ügy re kon cent rál, nem ter jed ki a gaz da ság egé -
szé re.

Ál lás pont ja sze rint a mun ka idõ ke ret ma xi mu mát négy
hó nap ban kel le ne meg ha tá roz ni. Erre vo nat ko zó an az ol -
dal ké szen áll a to váb bi tár gya lá sok ra.

A kor mány ol dal saj ná lat tal vet te tu do má sul, hogy a ple -
ná ris ülés ke re té ben rész le tes ér dek egyez te tés re nem ke -
rült sor. Meg erõ sí tet te, hogy kész foly tat ni a tár gya lást a
tör vényjavaslatról a szo ci á lis part ne rek kel.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács Tit kár sága

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. május 18-i ülésérõl

Na pi rend elõtt a mun ka vál la lói ol dal is mé tel ten ki fo -
gás ol ta a köz al kal ma zot tak öt ven szá za lé kos uta zá si ked -
vez mé nyé nek meg vo ná sát. A fel ve tés re vá la szol va a kor -
mány ol dal meg erõ sí tet te, hogy a Kor mány nak ja va sol ni
fog ja a je len le gi konst ruk ció fe lül vizs gá la tát a ta pasz ta la -
tok és az ér dek kép vi se le tek vé le mé nyé re fi gye lem mel.

1. A tár sa dal mi egyez te tést meg ala po zó mun ka vál to zat 
alap ján az OÉT meg tár gyal ta a nem ze ti fenn tart ha tó fej lõ -
dé si stra té gia ter ve ze té rõl ké szült elõ ter jesz tést.

Az elõ ter jesz tés a fenn tart ha tó fej lõ dés gaz da sá gi-tár sa -
dal mi prog ram já nak kö zép pont já ba – az EU meg újí tott
fej lõ dé si stra té gi á já val össz hang ban – az élet mi nõ ség ja ví -
tá sát, a kör nye zet vé del mét, a gaz da sá gi és tár sa dal mi in -
no vá ci ót és ver seny ké pes sé get, va la mint a mun ka hely te -
rem tést ál lí tot ta.

A mun ka vál la lói ol dal sze rint az elõ ter jesz tés kel lõ kép -
pen ki eme li a sze gény ség, a tár sa dal mi kü lönb sé gek, szeg -
re gá ció, tár sa dal mi ki re kesz tõ dés prob le ma ti ká ját, me lyek 
a meg lé võ gaz da sá gi és kör nye ze ti prob lé mák hát te ré ben
áll nak. Azon ban az ol dal han got adott an nak is, hogy a
mun ka vál la lói szem pon tok nem kel lõ kép pen hang sú lyo -
zot tak, így az elõ ter jesz tésbõl hi ány zik a fog lal ko za tás bõ -
ví té sé re, a gaz da ság ki fe hé rí tés re és a szo ci á lis el lá tó rend -
sze rek fej lesz té sé re vo nat ko zó mun ka vál la lói szán dék.
A mun ka vál la lói ol dal a továb biak ban, a konk rét ma gyar -
or szá gi hely zet rész le tes elem zé sé re tart igényt.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, hogy az elõ ter jesz tés kor -
sze rû szer ke ze tû és szem lé le tû, amely a szo ci á lis part ne rek 
be vo ná sá val si ke res vég re haj tás ese tén hoz zá já rul hat az
or szág fenn tart ha tó kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi
fel zár kó zá sá hoz. Ál lás pont ja sze rint a szo ci á lis biz ton ság
és a mun ka he lyek meg õr zé sé vel azo nos fon tos sá gú a ma -
gyar vál lal ko zá sok, a mik ro- és kis vál lal ko zá sok ver seny -
ké pes sé gé nek a meg õr zé se és gaz da sá gi nö ve ke dé sük biz -
to sí tá sa. A stra té gi á nak fon tos cél ként kell meg ha tá roz nia
a né pes ség meg tar tá sát és a né pes ség fo gyás meg fé ke zé sét. 
Az ol dal ál lás pont ja sze rint a cél ki tû zé sek több sé ge tá mo -
gat ha tó, de hi ány zik a ha tás ta nul mány és az in téz mé nyi,
irá nyí tá si rend szer, amely ga ran tál ja a si ke res és üte mes
vég re haj tást.

A kon zul tá ció alap ján a szo ci á lis part ne rek – ész re vé te -
le ik fenn tar tá sa mel lett – tá mo gat ták az elõ ter jesz tett stra -
té gia fõ cél ki tû zé se it, és kez de mé nyez ték, hogy az EU ré -
szé re ké szü lõ éves ér té ke lõ je len té se ket az OÉT fó ru mai
elõ ze tesen vé le mé nyez zék.

2. Az OÉT – har ma dik al ka lom mal – na pi rend re tûz te
az egyes fog la koz ta tá si jog vi szo nyo kat sza bá lyo zó tör -
vények mun ka- és pi he nõ idõ re vo nat ko zó ren del ke zé se i -
nek mó do sí tá sá ról  szóló tör vényjavaslatot.
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A T/2938. szá mú tör vényjavaslattal kap cso lat ban a kor -
mány ol dal ki emel te, hogy az ed di gi OÉT egyez te té se i re
 figyelemmel az át dol go zott nor ma szö veg négy lé nye gi
pon ton vál to zott.

A mun ka vál la lói vé le mé nyek re fi gye lem mel be épí tés re
ke rült a) a nem ké szen lé ti jel le gû mun ka kör ben fog lal koz -
ta tott mun ka vál la ló mun ka ide je nem ha lad hat ja meg a
mun ka idõ ke ret át la gá ban a heti 60 órát, az egész ség ügyi
ügye let ese tén a 72 órát; b) az Mt. 119/A. § mó do sí tá sá val
mi ni má lis ra szû kí tet te az opt-out in téz mé nyé nek igény be -
vé te lét úgy, hogy az csak a kol lek tív szer zõ dés kör nye ze -
té ben ér tel mez he tõ.

A mun kál ta tói vé le mé nyek re fi gye lem mel a) a re fe ren -
cia idõt, komp ro misszum ként leg fel jebb há rom hó nap ban,
il let ve kol lek tív szer zõ dés ese tén leg fel jebb 6 hó nap ban
ja va sol ja sza bá lyoz ni; b) a ma gas szin tû vagy ki vé te les is -
me re te ket igény lõ mun ka vagy szak ma ese té ben – meg -
fele lõen sza bá lyo zott fel té te lek mel lett és a ru gal ma sab -
ban fog lal koz ta tás ér de ké ben – kol lek tív szer zõ dés nél kül
is le he tõ vé ten né a rend kí vü li mun ka vég zés éves ke re té -
nek há rom száz órá ra való eme lé sét.

A mun ka vál la lói ol dal a ter ve zett mó do sí tá so kat mun -
ka vál la ló-, szak szer ve zet- és kol lek tív szer zõ dés el le nes -
nek mi nõ sí tet te, s a tör vényjavaslat 3., 5. és 8.  §-ait el fo -
gad ha tat lan nak tar tot ta. A mun ka vál la lói ol dal nem kí ván -
ta az elõ ter jesz tés rész le tes vi tá ját le foly tat ni, és az ülés
egy ké sõb bi idõ pont ban való le foly ta tá sát ja va sol ta.

A mun kál ta tói ol dal az elõ ter jesz tést az Or szág gyû lés -
hez be nyúj tott tar ta lom mal tel jes egé szé ben tá mo gat ta. A
tá mo ga tás nem vo nat ko zik arra az eset re, ha bár me lyik
pont já ban vál to zás kö vet kez ne be.

A tör vényjavaslat vi ta tott kér dé se i vel kap cso lat ban az
OÉT úgy fog lalt ál lást, hogy a so ros el nö kök kö vet ke zõ
meg be szé lé sén – az elõ re lé pés igé nyé vel – az egyez te tést
foly tat ják.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács Tit kár sá ga

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

f e l h í v á s a

az erdõkre vonatkozó országos tûzgyújtási tilalom
elrendelésérõl

Az utób bi idõ ben a csa pa dék men tes és rend kí vül me leg
idõ já rás  miatt fo ko zot tan meg nõtt az er dõk tûz ál ta li
 veszélyeztetettsége.

A tûz ese tek meg elõ zé se ér de ké ben az or szág tel jes te rü -
le tén lévõ er dõk ben és az er dõ te rü le tek ha tá rá tól szá mí tott
200 mé te ren be lü li te rü le ten – a ki je lölt tûz ra kó he lyen
is –, va la mint a köz út- és vas út men ti fá sí tá sok ban min den -
ne mû tûz gyúj tás, be le ért ve a par lag- és gaz ége tést is,
2007. jú ni us 20-tól át me ne ti idõ re ti los.

A vá gás té ri hul la dék ége té se az er dõ ben a meg elõ zõ
tûz vé del mi elõ írások be tar tá sa mel lett a ti la lom idõ sza ká -
ban is vé gez he tõ. Az ége tést a 12/1997. (II. 26.) BM ren de -
let 7.  § to váb bi (4)–(8) be kez dé se i ben fog lalt meg elõ zõ
tûz vé del mi elõ írások szi go rú be tar tá sa mel lett le het csak
vég re haj ta ni. Az ége tés nél figye lembe kell to váb bá ven ni
a 35/1996. (XII. 29.) BM ren de let tel ki adott Or szá gos
Tûz vé del mi Sza bály zat tûz ve szé lyes te vé keny ség vég zé -
sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nye it is.

Kér jük a köz úton és vas úton uta zó kat, hogy égõ ci ga ret -
ta csik ket és do hány ne mût ne dob ja nak ki a jár mû vek ab la -
kán, mert a ki szá radt árok par ton, vas úti töl té sek mel lett
ke let ke zõ tü zek sok eset ben köz vet le nül er dõ- és me zõ -
gaz da sá gi te rü le te ket is ve szé lyez tet nek.

Fel hív juk to váb bá az er dõ ben ki rán du lók, va la mint
a me zõ gaz da sá gi te rü le te ken dol go zók fi gyel mét arra,
hogy égõ do hány ne mût el dob ni nem sza bad, azt min den
eset ben gon do san el kell ol ta ni.

Aki a tûz vé del mi ren del ke zé se ket meg sze gi, sza bály -
sér tést kö vet el.

A ti la lom fel ol dá sá ra a fo ko zott tûz ve szély el múl tá val,
ké sõb bi idõ pont ban in téz ke dik a mi nisz té ri um.

Bu da pest, 2007. jú ni us 19.

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
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