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II. rész JOGSZABÁLYOK

Törvények

2007. évi LXX.
törvény

az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról*

1. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 94. §-a a következõ (6) bekez-
déssel egészül ki:

„(6) Az (1) és (3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoz-
nak a határon túli támogatásokra.”

2. § Az Áht. 124. § (2) bekezdésének t) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rende-
letben állapítsa meg]

,,t) a központi költségvetésbõl nyújtott határon túli tá-
mogatások e törvénytõl eltérõ szabályozásának rendjét;”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2007. évi LXXI.
törvény

egyes egészségügyi tárgyú törvények
módosításáról**

Az egészségügyrõl szóló
1997. évi CLIV. törvény módosítása

1. § (1) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. tör-
vény (a továbbiakban: Eütv.) 111. § (3) bekezdésének
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az alapnyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:]
„a) a szakképesítést szerzett neve, születési neve, szü-

letési helye és ideje, anyja születési neve, állampolgársá-
ga, lakóhelye (tartózkodási helye);”

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. június 18-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2007. június 18-i ülésnapján fogadta el.

(2) Az Eütv. 111. §-a a következõ (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) A (3) bekezdés a) pontja szerinti adatokban bekö-
vetkezett változást az alapnyilvántartásban szereplõ sze-
mély az alapnyilvántartást vezetõ szervnek a változást kö-
vetõ 30 napon belül bejelenti. A bejelentéshez mellékelni
kell az adatváltozást igazoló eredeti okiratot vagy annak
hiteles másolatát.”

2. § (1) Az Eütv. 112. § (4) bekezdésének f) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A mûködési nyilvántartás az alábbi adatokat tartal-
mazza:]

„f) a munkahely, illetve a munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony alapján történõ egészségügyi tevékeny-
ségvégzés helye, megnevezése, címe, a szakterület megne-
vezése, amely területen az egészségügyi dolgozó munkát
végez, a munkavégzésre irányuló jogviszony jellege,”

(2) Az Eütv. 112. § (4) bekezdése a következõ k) ponttal
egészül ki:

[A mûködési nyilvántartás az alábbi adatokat tartal-
mazza:]

„k) az egészségügyi dolgozó nyilvántartási száma.”

(3) Az Eütv. 112. § (9) és (10) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(9) A (4) bekezdés b)–f) és k) pontjai, továbbá a) pont-
jából az egészségügyi dolgozó neve közérdekbõl nyilvá-
nos adat.

(10) Az egészségügyi dolgozó mûködési nyilvántartá-
sának idõtartama öt év, amely – a nyilvántartott személy
kérelmére – újabb ötéves idõtartamokra megújítható. A
mûködési nyilvántartás ötéves idõtartamát a mûködési
nyilvántartást vezetõ szerv egy alkalommal az egészség-
ügyi tevékenység végzésének Magyarországon történõ
szünetelésére tekintettel – a nyilvántartott személy kérel-
mére – annak idõtartamával, de legfeljebb három évvel
meghosszabbítja. Amennyiben a nyilvántartott személy a
külön jogszabályban meghatározott közfeladat ellátása
miatt szünetelteti az egészségügyi tevékenységet, abban
az esetben a közfeladat ellátásának teljes idejével hosszab-
bodik meg a mûködés nyilvántartás idõtartama. A meg-
hosszabbítás iránti kérelmet a mûködési nyilvántartás idõ-
tartama alatt, de legkésõbb annak lejártát megelõzõen har-
minc nappal kell benyújtani.”

(4) Az Eütv. 112. §-a a következõ (14) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(14) A mûködési nyilvántartást vezetõ szerv a nyilván-
tartásba vételt követõen az egészségügyi dolgozó nevét,
születési nevét, születési helyét, idejét, anyja születési ne-
vét, a szakképesítésének megnevezését, az oklevelének,
bizonyítványának számát, az alapnyilvántartási és a mûkö-
dési nyilvántartási számát, valamint az esetleges korláto-
zott alkalmasságának tényét tartalmazó hatósági igazol-
ványt állít ki.”
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3. § (1) Az Eütv. 113. § (1) bekezdésének a) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A mûködési nyilvántartásból a nyilvántartást vezetõ
szerv – az egészségügyi dolgozó munkáltatója és az egész-
ségügyi hatóság egyidejû értesítése mellett – törli azt a
személyt,]

„a) aki a 112. § (10) bekezdése szerint nyilvántartását
– a felhívást követõen – nem újította meg, vagy meg-
hosszabbítási kérelmét határidõben nem nyújtotta be, vagy
meghosszabbítási kérelmét jogerõsen elutasították,”

(2) Az Eütv. 113. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) A mûködési nyilvántartásba vételre vonatkozó fel-
tételek fennállása esetén az (1) bekezdés alapján a mûkö-
dési nyilvántartásból törölt vagy korábban a mûködési
nyilvántartásban nem szereplõ egészségügyi dolgozó a
mûködési nyilvántartásba akkor vehetõ fel, ha Magyaror-
szágon kívül egészségügyi tevékenységet

a) végzett vagy végez, és írásban nyilatkozik arról,
hogy az egészségügyi tevékenység végzésének helye sze-
rinti utolsó állam jogszabályai alapján nem áll az egész-
ségügyi tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó in-
tézkedés, büntetés, illetõleg büntetõjogi intézkedés hatá-
lya alatt,

b) nem végzett és nem végez, és ennek tényérõl írásban
nyilatkozik.”

4. § Az Eütv. 117. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Az ESZTT]
„d) külön jogszabályban meghatározottak szerint a fel-

sõfokú szakirányú szakképzéssel és szakvizsgáztatással,
valamint a felsõfokú szakirányú szakképesítés megszerzé-
sét tanúsító bizonyítvány kiállításával összefüggõ felada-
tokat lát el,”

5. § (1) Az Eütv. 140/A. § (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az egészségügyi dolgozók általános szakmai, ille-
tõleg etikai (a továbbiakban együtt: etikai) szabályainak
kidolgozására, továbbá meghatározott esetekben az egész-
ségügyi dolgozókkal szemben szakmai-etikai (a továb-
biakban: etikai) eljárás lefolytatására Országos Etikai Ta-
nács (a továbbiakban: OET) mûködik és az egészségügyi
dolgozókkal szemben etikai eljárás lefolytatására Megyei
Etikai Tanácsok (a továbbiakban: MET) mûködnek.”

(2) Az Eütv. 140/A. §-a a következõ (13) bekezdéssel
egészül ki:

„(13) Az OET elnökét az OET jelenlevõ tagjai többségi
szavazással választják meg. A MET-ek elnökeit a MET je-
lenlevõ tagjai többségi szavazással választják meg. Az
OET elnökének és a MET-ek elnökeinek megbízatása tag-
sági megbízatásukhoz igazodik, továbbá egy alkalommal
újraválaszthatóak.”

6. § Az Eütv. 140/B. §-a a következõ (5) és (6) bekez-
déssel egészül ki:

„(5) Az etikai eljárást a (2) bekezdésben meghatározott
eset bekövetkezésén túl akkor is meg kell indítani, ha an-
nak lefolytatását az egészségügyi dolgozó maga ellen kéri.

(6) Az adott ügyben eljáró elsõfokú etikai bizottság tag-
jait és elnökét – tagjaik közül – az illetékes MET-elnök je-
löli ki.”

7. § (1) Az Eütv. 140/C. § (2) bekezdése a következõ
mondattal egészül ki:

„Az adott ügyben eljáró országos etikai bizottság tagjait
és elnökét – tagjaik közül – az OET elnöke jelöli ki.”

(2) Az Eütv. 140/C. § (3) bekezdésének második mon-
data helyébe a következõ rendelkezés lép:

„E határozatot a fellebbezés benyújtásától számított
harminc napon belül kell meghozni, a határidõ indokolt
esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meg-
hosszabbítható.”

8. § Az Eütv. 140/D. § (1) bekezdése a következõ mon-
dattal egészül ki:

„A bizonyítási eljárást tárgyalás keretében kell lefoly-
tatni.”

9. § Az Eütv. 243. § (6) bekezdése a következõ szöveg-
résszel egészül ki:

„Ettõl a feltételtõl eltekinteni akkor lehet, ha szervet
külföldrõl a Magyar Köztársaság területére behoztak és át-
ültettek, és nemzetközi egyezmény vagy megállapodás
szerint ezen szervadományozás viszonzása céljából kerül
sor azonos típusú szerv külföldre vitelére. A viszonzási
kötelezettség a szerv Magyar Köztársaság területén törté-
nõ átültetésének idõpontjában keletkezik, és a viszonzás-
ként adományozott szerv külföldön történõ beültetésének
idõpontjában ér véget.”

10. § (1) Az Eütv. 247. § (1) bekezdése a következõ
k)–l) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„k) az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi

Egészségügyi Rendszabályainak végrehajtásához szüksé-
ges szabályokat,

l) a külön jogszabály szerinti beavatkozással nem járó
vizsgálat esetében a szakmai-etikai engedélyt kiadó szer-
vet”
[rendeletben megállapítsa.]

(2) Az Eütv. 247. § (2) bekezdésének h)–j) pontjai he-
lyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„h) az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek

alapnyilvántartására, valamint az egészségügyi dolgozók
mûködési nyilvántartására vonatkozó részletes szabályo-
kat, továbbá a mûködési nyilvántartásba vételt igazoló ha-
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tósági igazolvány kiállítására vonatkozó részletes szabá-
lyokat,

i) az egészségügyi szakképzésre, felsõfokú szakirányú
szakképzésre, szakvizsgáztatásra, az egészségügyi to-
vábbképzésre, továbbá a külföldi alap-, közép- és felsõfo-
kú szakképzés, a szakirányú szakképzés során szerzett
szakképzettség megszerzését tanúsító oklevelek elismeré-
sére, valamint az elismerés során eljáró hatóságra, annak
feladat- és hatáskörére, továbbá a felsõfokú szakirányú
szakképzésben és továbbképzésben részt vevõ képzõhe-
lyek szakképzõ helyként történõ elismerésére vonatkozó
részletes szabályokat,

j) az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési
Tanács szervezetére, mûködésére, feladat- és hatáskörére
vonatkozó részletes szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása

11. § Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó szemé-
lyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 4. § (2) bekezdése
a következõ s) ponttal egészül ki:

[Egészségügyi és személyazonosító adatot az (1) bekez-
désben meghatározottakon túl – törvényben meghatáro-
zott esetekben – az alábbi célból lehet kezelni:]

„s) a vizitdíj visszaigénylésével összefüggõ eljárás-
ban.”

12. § Az Eüak. a 35. §-t követõen a következõ
35/A. §-sal egészül ki:

„35/A. § A jegyzõ a vizitdíjnak az Ebtv. szerinti vissza-
igénylésével összefüggõ eljárásban az ellátást igénybe
vevõ biztosítottnak a nyugtán, illetve a számlán szereplõ
nevét és TAJ-számát az eljárás befejezéséig kezelheti.”

Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl szóló
2006. évi CXVI. törvény módosítása

13. § Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl
szóló 2006. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Ebftv.)
2. §-a a következõ (4)–(7) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) A Felügyelet elnökhelyettesét a Felügyelet elnöké-
nek javaslatára a Felügyelet felett felügyeletet gyakorló
miniszter hatéves idõtartamra nevezi ki és menti fel.

(5) Az elnök és az elnökhelyettes megbízatása és köz-
szolgálati jogviszonya megszûnik:

a) a megbízatási idõ leteltével,
b) lemondással,
c) felmentéssel,
d) összeférhetetlenség megállapításával,
e) halálával.

(6) Felmentéssel
a) szüntethetõ meg a megbízatás, ha az elnök, illetve az

elnökhelyettes neki fel nem róható okból kilencven napon
túl nem képes eleget tenni megbízatásából eredõ feladatai-
nak;

b) szûnik meg a megbízatás, ha az elnök, illetve az el-
nökhelyettes neki felróható okból nem tesz eleget megbí-
zatásából eredõ feladatainak, illetve jogerõs bírósági ítélet
megállapítása szerint bûncselekményt követett el.

(7) Ha az elnök vagy az elnökhelyettes az összeférhetet-
lenségét a kinevezésétõl számított harminc napon belül
nem szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele
szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, az elnök eseté-
ben a Felügyelet felett felügyeletet gyakorló miniszter ja-
vaslatára a miniszterelnök, az elnökhelyettes esetében az
elnök javaslatára a Felügyelet felett felügyeletet gyakorló
miniszter a javaslat kézhezvételétõl számított tizenöt na-
pon belül dönt az összeférhetetlenség megállapításáról. Ha
az összeférhetetlenségi eljárás ideje alatt az elnök vagy az
elnökhelyettes a vele szemben fennálló összeférhetetlen-
ségi okot megszünteti, az összeférhetetlenség megállapítá-
sát mellõzni kell.”

14. § Az Ebftv. 3. § (5) bekezdése a következõ mondat-
tal egészül ki:

„A Felügyeleti Tanács ülésén a Felügyelet elnöke ta-
nácskozási joggal vesz részt.”

15. § Az Ebftv. 6. §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel
egészül ki:

„(5) A Felügyelet eljárásaiban elektronikus ügyintézés-
nek nincs helye.

(6) A Felügyelet feladatkörében kapcsolatot tart más or-
szágok hasonló hatósági feladatokat ellátó szervezeteivel,
és velük nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ együtt-
mûködési, illetve feladatkörét érintõ egyéb szakmai meg-
állapodásokat köt.”

16. § Az Ebftv. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„9. § (1) A Felügyelet ellenõrzi az egészségbiztosítási
szolgáltatások minõségét. Amennyiben azt állapítja meg,
hogy

a) ezek nem felelnek meg az egészségügyi, illetõleg az
egészségbiztosítási szolgáltatásra vonatkozó jogszabá-
lyoknak, hatósági döntéseknek, az egészségügyi állam-
igazgatási szervnél kezdeményezi az egészségügyi állam-
igazgatási szerv hatáskörébe tartozó intézkedések megté-
telét;

b) az egészségügyi, illetõleg az egészségbiztosítási
szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokban, hatósági dön-
tésekben meghatározott egészségbiztosítási szolgáltatások
nem felelnek meg az egészségügyi szolgáltatást igénybe
vevõk jogos érdekeinek, úgy – szükség esetén – felhívja az
egészségügyi szolgáltató figyelmét a minõségi kifogásra,
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illetõleg kezdeményezi az egészségügyi szolgáltatónál a
szükséges intézkedések megtételét.

(2) A Felügyelet ellenõrzi az egészségbiztosítási szol-
gáltatások hozzáférhetõségét, így különösen az egyenlõ
bánásmód követelményének egészségügyi intézményeken
belüli érvényesülését. Amennyiben azt állapítja meg, hogy
az arra kötelezett az egészségügyi, illetõleg az egészség-
biztosítási szolgáltatással összefüggésben az egyenlõ bá-
násmód követelményét nem tartotta meg, a Felügyelet

a) elrendelheti a jogsértõ állapot megszüntetését,
b) megtilthatja a jogsértõ magatartás további folytatá-

sát, és
c) a 11. §-ban meghatározott felügyeleti bírságot szab-

hat ki.”

17. § (1) Az Ebftv. 11. § (1) bekezdése a következõ
mondattal egészül ki:

„Az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokban az eljárás
megindítása iránt elõterjesztett kérelem illetékmentes.”

(2) Az Ebftv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Ha a Felügyelet – a biztosított kérelmére, illetve hi-
vatalból lefolytatott eljárása során – azt állapítja meg,
hogy a kötelezõ egészségbiztosítás körében a finanszíro-
zott egészségügyi szolgáltató nem vagy nem megfelelõen
teljesíti a finanszírozási szerzõdésbõl folyó kötelezettsé-
gét, az alábbi intézkedéseket teheti:

a) megtilthatja a jogsértõ magatartás további folytatá-
sát,

b) felszólíthatja az egészségügyi szolgáltatót a kötele-
zettsége teljesítésére,

c) a biztosított kérelmére a területi ellátási kötelezett-
ség alapján ellátásra köteles szolgáltató helyett más, a
progresszivitás azonos szintjén lévõ, területi ellátási köte-
lezettséggel rendelkezõ egészségügyi szolgáltatót jelölhet
ki a biztosított ellátására abban az esetben, ha a biztosított
az ellátást a szolgáltató hibájából nem vagy nem az arra
irányadó szabályok szerint kapta meg,

d) felügyeleti bírságot szabhat ki,
e) felszólítja az egészségbiztosítót a finanszírozási

szerzõdés felfüggesztésére, súlyos szabálysértés esetén
felmondására.”

(3) Az Ebftv. 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, és e § a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (5) bekezdés számozása
(6) bekezdésre változik:

„(4) A (2) bekezdés d) pontja szerinti felügyeleti bírság
mértéke legfeljebb 10 millió Ft lehet. A bírság összegét az
eset összes körülményeire tekintettel kell meghatározni,
így különösen:

a) a szabály megsértésének, illetõleg a hiányosság sú-
lyosságára,

b) a cselekménynek az egészségbiztosítóra, annak ügy-
feleire, tagjaira gyakorolt hatására,

c) a biztosítottak érdekei sérelmének körére,

d) a jogsértõ állapot idõtartamára,
e) a cselekménynek az egészségbiztosítási rendszerre

gyakorolt hatására,
f) az intézkedéssel érintett személy jó-, illetve rosszhi-

szemûségére, az általa a szabályszegéssel vagy a mulasz-
tással elért elõnyre vagy az okozott kár, illetve a kárenyhí-
tés mértékére,

g) az intézkedés alapjául szolgáló adatok, tények, in-
formációk eltitkolására, illetve annak szándékára,

h) a szabályok megsértésének ismétlõdésére, illetõleg
gyakoriságára.

(5) A bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerõre
emelkedésétõl számított harminc napon belül kell a hatá-
rozatban megjelölt számlára befizetni. A jogerõsen kisza-
bott, de be nem fizetett bírságot adók módjára kell behaj-
tani.”

18. § Az Ebftv. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„13. § (1) A Felügyelet ellenõrzi az e törvényben, vala-
mint – az egészségbiztosítással összefüggõ tevékenységük
tekintetében – az 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabályok-
ban foglalt rendelkezések egészségbiztosítók általi betar-
tását.

(2) Ha a Felügyelet megállapítja az (1) bekezdés szerinti
jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértését, az
alábbi intézkedéseket teheti:

a) elrendelheti a jogsértõ állapot megszüntetését,
b) megtilthatja a jogsértõ magatartás további folytatá-

sát,
c) a 11. §-ban meghatározott bírságot szabhat ki, azzal,

hogy a bírság mértéke legfeljebb 50 millió Ft lehet.
(3) Amennyiben a Felügyelet ellenõrzése során olyan

jogsértést tapasztal, amely a PSZÁF hatáskörébe tartozik,
a szükséges intézkedések megtétele érdekében tájékoztat-
ja a PSZÁF-ot.

(4) A Felügyelet az 1. § (2) bekezdésének ab–ac) pont-
jában meghatározott egészségbiztosítóknál vizsgálja az
egészségbiztosítás általános szerzõdési feltételeit, vala-
mint a biztosító biztosítottakkal kapcsolatos magatartását,
így különösen az egyenlõ bánásmód követelményének ér-
vényesülését a biztosítás kötése során.

(5) Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az arra kötelezett
biztosító a biztosítottakkal kapcsolatos magatartása során
megsérti az egyenlõ bánásmód követelményét, az alábbi
intézkedéseket teheti:

a) elrendelheti a jogsértõ állapot megszüntetését,
b) megtilthatja a jogsértõ magatartás további folytatá-

sát,
c) a 11. §-ban meghatározott bírságot szabhat ki.
(6) A Felügyelet szükség szerint bírósági eljárást indít-

hat az egészségbiztosítók által alkalmazott általános szer-
zõdési feltételek érvénytelenségének, illetve tisztességte-
lenségének megállapítása, valamint a tisztességtelen álta-
lános szerzõdési feltételek alkalmazásától és alkalmazásra
ajánlásától való eltiltás iránt.
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(7) A Felügyelet szükség szerint – a biztosítottak széles
körének védelme, illetõleg a jelentõs nagyságú hátrány ki-
küszöbölése érdekében – bírósági eljárást indíthat azon
egészségbiztosító ellen, amelynek jogszabályba ütközõ te-
vékenysége

a) az egészségbiztosítási szolgáltatók, illetve a biztosí-
tottak széles körét érinti, vagy

b) jelentõs nagyságú hátrányt okoz, vagy ilyen hátrány
okozásának veszélyével fenyeget.

E feltételek fennállása esetén per akkor is indítható, ha a
sérelmet szenvedett biztosított személye vagy az érintett
egészségügyi szolgáltató nem állapítható meg.

(8) A (6) bekezdésben meghatározott kereset a jogsértés
bekövetkezését követõ egy éven belül nyújtható be, ezt
követõen eljárás nem indítható. A bíróság az ítéletében fel-
jogosíthatja az igény érvényesítõjét, hogy a jogsértõ költ-
ségére az ítéletet országos napilapban közzétegye.

(9) A Felügyelet – a személyes adatok védelmére vonat-
kozó szabályok betartásával – a honlapján közzéteszi az
egészségbiztosítók mûködésével kapcsolatban az
(1)–(7) bekezdés szerinti vizsgálat és eljárás eredményét
és intézkedéseit.”

19. § Az Ebftv. 21. §-a a következõ új (3) bekezdéssel
egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés szá-
mozása (4) bekezdésre változik:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
határozza meg a Felügyelet eljárásainak, a felügyeleti díj
befizetésének, valamint a felügyeleti bírság befizetésének
és felhasználásának részletes szabályait.”

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

20. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.)
5/B. §-ának k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]
„k) intézményi várólista: az adott intézményben a be-

tegellátás sorrendjét meghatározó jegyzék, amely – a köz-
ponti várólista alapján igénybe vehetõ ellátások kivételé-
vel – az egészségügyi ellátások meghatározott sorrend sze-
rinti elvégzése érdekében kerül kialakításra [a j) és k) pont
a továbbiakban együtt: várólista],”

21. § Az Ebtv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„8. § Államközi vagy kormányközi egyezmény, illetve
viszonosság alapján igénybe vett egészségbiztosítási ellá-
tások tekintetében e törvény rendelkezéseit az abban fog-
lalt eltérésekkel kell alkalmazni. A viszonosság fennállása
tekintetében a külpolitikáért felelõs miniszter állásfoglalá-
sa irányadó.”

22. § Az Ebtv. 14. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A biztosított külön jogszabályban foglaltak szerint
jogosult fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni
szakápolásra és otthoni hospice ellátásra.”

23. § (1) Az Ebtv. 18/A. § (5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ bekezdés lép:

„(5) A biztosított a 16. § szerinti orvosi rehabilitációs el-
látást a (4) és (6) bekezdésben foglalt esetek kivételével

a) járóbeteg-szakellátás keretében a (10) bekezdés sze-
rinti vizitdíj fizetése mellett,

b) fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás keretében (14) be-
kezdés szerinti kórházi napidíj fizetése mellett
jogosult igénybe venni.”

(2) Az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdésének bevezetõ monda-
ta helyébe a következõ szövegrész lép:

„Az (1), (3) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a
(9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – nem kell
vizitdíjat, illetõleg kórházi napidíjat fizetni, ha”

(3) Az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdésének h) pontja helyébe
a következõ bekezdés lép:

[Az (1), (3) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a
(9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – nem kell
vizitdíjat, illetõleg kórházi napidíjat fizetni, ha]

„h) a vizitdíj, illetve a kórházi napidíj megfizetése elõtt
a biztosított elhalálozott,”

(4) Az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdése a következõ j)–p)
pontokkal egészül ki:

[Az (1), (3) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a
(9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – nem kell
vizitdíjat, illetõleg kórházi napidíjat fizetni, ha]

„j) az ellátás a Magyar Honvédség tényleges állomá-
nyú tagjának, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, il-
letve a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 1. §-ának (5) bekezdésében meg-
határozott rendvédelmi szervek szolgálati jogviszonyban
álló tagjának a szolgálatával közvetlenül összefüggõ in-
tézkedése, eljárása során szerzett sérülése vagy betegsége
miatt szükséges,

k) az ellátás az Országos Mentõszolgálattal (a továb-
biakban: OMSZ) közalkalmazotti jogviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló tagjá-
nak, valamint az OMSZ mentésirányítása alatt mûködõ
napi operatív mentési feladatokat ellátó mentõszervezetek
munkavállalójának a szolgálatával közvetlenül összefüg-
gõ intézkedése, eljárása során szerzett sérülése vagy be-
tegsége miatt szükséges,

l) az ellátás a külön jogszabályban meghatározott tartós
orvosi kezelés részét képezi,

m) az ellátást igénybevevõ biztosított térítésmentesen
legalább 30 alkalommal adott teljes vért és ezt a külön jog-
szabályban meghatározottak szerint igazolja,
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n) tüdõszûrõ vizsgálat igénybevételére a fertõzõ beteg-
ségek és járványok megelõzése céljából kerül sor, függet-
lenül attól, hogy az a külön jogszabályban foglaltak szerint
kötelezõen elrendelt-e,

o) az ellátást a 18 év feletti, nappali rendszerû alapfokú
vagy középfokú iskolai oktatásban részt vevõ biztosított
az iskola- és ifjúságegészségügyi ellátás keretében veszi
igénybe,

p) a külön jogszabály által elrendelt orvosszakértõi
vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási
vagy szociális juttatásra, kedvezményre, illetve az egész-
ségbiztosítás pénzbeli vagy baleseti ellátására való jogo-
sultság megállapítása céljából kerül sor.”

(5) Az Ebtv. 18/A. §-a a következõ (9) bekezdéssel egé-
szül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (9)–(16) bekezdések
számozása (10)–(17) bekezdésre változik:

„(9) Nem mentesít a (12) bekezdésben meghatározott
emelt összegû vizitdíjfizetési kötelezettség alól

a) a (6) bekezdés i), j), k), l), m), n), o), p) pontja és a
(11) bekezdés,

b) a (6) bekezdés e) pontja a (13) bekezdésben megha-
tározott esetekben.”

(6) Az Ebtv. 18/A. §-a a következõ (13) bekezdéssel
egészül ki, ezzel egyidejûleg az (5) bekezdésben átszámo-
zott (13)–(17) bekezdés számozása (14)–(18) bekezdésre
változik:

„(13) A 18 év alatti biztosított a (12) bekezdés b) pontjá-
ban meghatározott mértékû emelt összegû vizitdíj ellené-
ben jogosult a járóbeteg-szakellátásra, amennyiben

a) azt más finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál
veszi igénybe, mint amelynél a beutaló orvos azt kezdemé-
nyezte,

b) a biztosított a beutalóval igénybe vehetõ ellátást be-
utaló nélkül veszi igénybe.”

(7) Az Ebtv. 18/A. §-a a következõ (16) bekezdéssel
egészül ki, ezzel egyidejûleg az (5) és (6) bekezdéssel át-
számozott (16)–(18) bekezdések számozása (17)–(19) be-
kezdésre változik:

„(16) A vizitdíjról, a kórházi napidíjról kiállított nyugta,
illetve számla tartalmazza legalább

a) annak megjelölését, hogy az adott bizonylat számlá-
nak vagy nyugtának minõsül,

b) az egészségügyi szolgáltató megnevezését, címét,
c) az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevõ nevét és

TAJ-számát,
d) a megfizetett összeget,
e) a befizetés alábbi jogcímének megjelölését:
ea) háziorvosi vizitdíj (ideértve a fogorvosi alapellátá-

sért fizetett vizitdíjat),
eb) szakorvosi vizitdíj vagy
ec) kórházi napidíj,
f) a fizetés módját,
g) a teljesítés idõpontját,
h) a számla, illetve nyugta sorszámát.”

24. § Az Ebtv. 20/A. § (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) A várólista az adott egészségügyi ellátásra besorolt
biztosítottak legfontosabb személyazonosító adatait (csa-
ládi és utónév, anyja neve, nem, születési év, lakóhely, tár-
sadalombiztosítási azonosító jel), az ellátásra való jogo-
sultság sorrendjét, valamint az ellátás várható, illetve
– amint ismertté válik – pontosan meghatározott idõpont-
ját tartalmazza. A biztosítottak egyéb adatait az egészség-
ügyi dokumentáció tartalmazza. A várólistán szereplõ ada-
tokat és a biztosítottak egyéb adatait az egészségügyi és
személyazonosító adatok kezelésére vonatkozó jogszabá-
lyokban meghatározott rendelkezések szerint kell kezelni.
Várólista vezetésére az egészségbiztosítási felügyeleti ha-
tóság által külön jogszabályban meghatározott módon mi-
nõsített szoftvert kell alkalmazni.”

25. § Az Ebtv. 23. § b) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[A biztosított részleges térítés mellett jogosult]
„b) a külön jogszabály szerinti terhesgondozás és a szü-

lészeti ellátás kivételével az ellátást végzõ orvos 19. §
(3) bekezdésében foglaltak szerinti megválasztására;”

26. § Az Ebtv. 24. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A finanszírozott egészségügyi szolgáltató a biztosí-
tott részére – annak kezdeményezése alapján, az egészség-
ügyi ellátás szakmai színvonalának érintése nélkül – külön
térítési díj ellenében egyéni igénye szerinti étkezést, vala-
mint az egészségi állapota által nem indokolt, a 14. §
(2) bekezdés f) pontja szerinti elhelyezéstõl eltérõ, az in-
tézmény e célra kijelölt részlegében magasabb színvonalú
elhelyezést nyújthat, amennyiben

a) a többletszolgáltatáshoz szükséges feltételek rendel-
kezésre állnak,

b) a biztosított az egészségügyi szolgáltatónál az ellá-
tást a többletszolgáltatás nélkül is igénybe vehetné, és

c) az egészségügyi szolgáltató a többletszolgáltatás
nyújtása mellett a finanszírozási szerzõdése szerinti kapa-
citáson folyamatosan és teljeskörûen tud ellátást nyúj-
tani.”

27. § Az Ebtv. 29. § (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(9) Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való
jogosultság a biztosítási jogviszonynak, illetve a Tbj. 16. §
(1) bekezdés a)–o) és s) pontjaiban meghatározott jogo-
sultsági feltételeknek a megszûnését követõen további
45 napig fennmarad. Ha a biztosítási jogviszonynak vagy a
Tbj. 16. § (1) bekezdés a)–o) és s) pontjai szerinti jogosult-
sági feltételek fennállásának az idõtartama 45 napnál rövi-
debb volt, akkor a megszûnést követõen az egészségügyi
szolgáltatás igénybevételére való jogosultság ezen idõtar-
tammal hosszabbodik meg.”
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28. § (1) Az Ebtv. 31. § (1) bekezdésének c) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási
szerzõdésben meg kell határozni]

„c) az egészségügyi szakellátásra történõ beutalásra jo-
gosult, a táppénzfizetés alapjául szolgáló keresõképesség
elbírálására, továbbá a gyógyszer, gyógyászati segédesz-
köz és ellátás támogatással történõ rendelésére jogosult
személyek azonosító adatait,”

(2) Az Ebtv. 31. § (1) bekezdésének i) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Az egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási
szerzõdésben meg kell határozni]

„i) az egészségügyi szolgáltatónál mûködõ intézményi
várólista kezelésére jogosult személy(ek) azonosító ada-
tait, valamint az egészségügyi szolgáltató azon szervezeti
egységének azonosító adatait, amelyik intézményi váró-
lista alapján nyújt egészségügyi szolgáltatást.”

(3) Az Ebtv. 31. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A finanszírozási szerzõdés módosítását – a kapaci-
tásokat szabályozó külön jogszabályokra figyelem-
mel – bármelyik fél kezdeményezheti.”

29. § Az Ebtv. 32. §-a a következõ (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) Az az orvos, aki rendelkezik a (6) bekezdés szerinti
szerzõdéssel, jogosult saját maga vagy a Ptk. szerinti hoz-
zátartozója szakorvosi ellátásra történõ beutalására.”

30. § (1) Az Ebtv. 38/C. §-a a következõ (8) bekezdéssel
egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (8) és (9) bekezdés
számozása (9) és (10) bekezdésre változik:

„(8) Hozzárendelt biztosítottnak minõsülnek a (9) be-
kezdés szerint értesített biztosítottak közül azok, akik ada-
taik ellátásszervezõ általi kezelését megtiltották.”

(2) Az Ebtv. 38/C. §-ának az (1) bekezdéssel átszámo-
zott (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) A (4) bekezdés szerinti elvi számla tekintetében a
hozzárendelt biztosítottakat is figyelembe kell venni.”

31. § Az Ebtv. 38/D. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés szá-
mozása (5) bekezdésre változik:

„(4) A (3) bekezdés szerint az ellátásszervezõ területé-
nek minõsülõ kistérségben más ellátásszervezõvel szerzõ-
dött háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató-
hoz bejelentkezett biztosítottak a 38/C. § (4) bekezdése
szerinti elvi számla tekintetében a háziorvosi szolgáltató-
val szerzõdött ellátásszervezõnél kerülnek figyelembe-
vételre.”

32. § (1) Az Ebtv. 83. § (2) bekezdésének f) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány]
„f) a vizitdíj és a kórházi napidíj fizetésére és elszámo-

lására, a vizitdíj visszaigénylésére vonatkozó, valamint a
vizitdíj, a kórházi napidíj megfizetésének kötelezettsége
alóli mentességekkel kapcsolatos szabályoknak,”
[meghatározására.]

(2) Az Ebtv. 83. § (2) bekezdése az alábbi p) ponttal
egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány]
„p) az Állami Egészségügyi Központ igényjogosulti

körének, az igényjogosultság igazolása módjának, vala-
mint az Állami Egészségügyi Központban történõ ellátás
igénybevételi rendjének,”
[meghatározására.]

(3) Az Ebtv. 83. § (2) bekezdésének zs) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány]
„zs) a várólistára vonatkozó szabályok”

[meghatározására.]

(4) Az Ebtv. 83. § (3) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs
miniszter, hogy az államháztartásért felelõs miniszterrel
egyetértésben rendeletben határozza meg]

„a) a támogatott gyógyászati ellátások körét, az áruk-
hoz nyújtott támogatás alapját és mértékét,”

33. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl
szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.)
2. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„Az ellátási terület a 4. §-ban foglaltak szerint, a külön
jogszabályban meghatározottak figyelembevételével kerül
meghatározásra.”

(2) Az Eftv. 2. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:

„(5) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató fenntar-
tója nem helyi önkormányzat, az egészségügyi szolgáltató
fenntartója az e törvény alapján a szolgáltató rendelkezé-
sére bocsátott szakellátási kapacitások és a 2006. decem-
ber 31-én érvényes finanszírozási szerzõdésben meghatá-
rozott járóbeteg-szakellátási kapacitások tekintetében más
egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szervvel vagy más
fenntartóval, illetve egészségügyi szolgáltatóval feladat-
átadási szerzõdést köthet.”

34. § Az Eftv. a következõ 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A 4. § alapján meghatározott ellátási terüle-

tet az érintett egészségügyi szolgáltatók fenntartói (tulaj-
donosai) megállapodásukban módosíthatják a külön jog-
szabályban foglaltak figyelembevételével. A megállapo-
dást az azt aláíró fenntartók (tulajdonosok) az aláírástól
számított 5 napon belül kötelesek megküldeni az egész-
ségügyi államigazgatási szervnek és a miniszternek.
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(2) Amennyiben a 4. § alapján meghatározott ellátási te-
rület módosítása ellátási érdekbõl szükséges, az egészség-
ügyi államigazgatási szerv felhívja az érintett egészség-
ügyi szolgáltatók fenntartóit (tulajdonosait) az ellátási te-
rület (1) bekezdésben foglaltak szerinti módosítására. Ha a
fenntartók (tulajdonosok) a felhívástól számított 30 napon
belül nem állapodnak meg az ellátási terület módosításá-
ról, és a módosítás elmaradása az ellátás biztonságát súlyo-
san veszélyeztetné, az egészségügyi államigazgatási szerv
a megállapodás megkötésére rendelkezésre álló határidõ
lejártát követõ 15 napon belül módosíthatja az ellátási te-
rületet.

(3) A települési önkormányzat ellátási érdekbõl kezde-
ményezheti az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartó-
jánál (tulajdonosánál) az egészségügyi szolgáltató 4. §
alapján megállapított ellátási területének (1) bekezdés sze-
rinti módosítását. Amennyiben az egészségügyi szolgálta-
tó fenntartója (tulajdonosa) a kezdeményezéstõl számított
30 napon belül nem állapodik meg az ellátási terület módo-
sításáról annak az egészségügyi szolgáltatónak a fenntar-
tójával (tulajdonosával), akit a települési önkormányzat a
kezdeményezésben megjelölt, az egészségügyi államigaz-
gatási szerv a megállapodás megkötésére rendelkezésre
álló határidõ lejártát követõ 15 napon belül módosíthatja
az ellátási területet, ha

a) a módosítás az érintett településen élõk szakellátás-
hoz való hozzájutását javítja, és

b) a módosítással egyetért annak az egészségügyi
szolgáltatónak a fenntartója (tulajdonosa), amelyik ellá-
tási területe adott szakma tekintetében a módosítás kö-
vetkeztében a módosítást kezdeményezõ településre ki
fog terjedni.

(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv (2) és (3) be-
kezdés szerinti döntésére a 4. § (7) bekezdésében foglalta-
kat alkalmazni kell.”

35. § Az Eftv. 8. §-ának (2) bekezdése a következõ
g) ponttal egészül ki:

[Az egészségbiztosító az (1) bekezdés szerinti kötelezett-
ség teljesítése érdekében – a külön jogszabályban foglal-
tak szerint – finanszírozási szerzõdést köt]

„g) a 2. § (3) és (5) bekezdése alapján megvalósuló fel-
adatátadás esetén az a)–b) és d) pontban meghatározott
egészségügyi szolgáltató helyett a feladatot átvállaló
egészségügyi szolgáltatóval,”
[amennyiben az megfelel az e törvényben és a külön jog-
szabályokban meghatározott feltételeknek.]

Záró rendelkezések

36. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatáro-
zott kivétellel és a (3) bekezdésben foglaltak figyelembe-
vételével – 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 20. §, 24. §, 32. § (3) bekezdése, 36. § (9) bekezdé-
sének j) pontja 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 23. § (6) bekezdésében foglaltakat 2007. augusz-
tus 1-jétõl kell alkalmazni.

(4) 2007. október 20-án hatályát veszti az Eütv. 110. §
(10) bekezdésében az „Ezt a rendelkezést nem lehet alkal-
mazni, ha a nyújtani kívánt szolgáltatás gyógyszerészi
szolgáltatás.” szövegrész.

(5) Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló
1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 2. §-ának
(6) bekezdés c) pontja a következõ cl) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában az egészségpénztárnál]
[c) kiegészítõ egészségbiztosítási szolgáltatások:]
„cl) a sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támo-

gatása.”

(6) Az Öpt. 2. §-ának (7) bekezdés c) pontja a következõ
ci) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában önsegélyezõ pénztárnál]
[c) kiegészítõ önsegélyezõ szolgáltatások:]
„ci) nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási)

támogatás.”

(7) Az (5)–(6) bekezdésekbe foglaltakat az önkéntes
kölcsönös pénztárak a 2007. május 31-ét követõen igény-
be vett szolgáltatásokra alkalmazhatják.

(8) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az Eütv. 140/B. § (2) bekezdésében az „alapos” szö-
vegrész,

b) az Ebftv. 18. §-ának b) pontja,
c) az Ebtv. 18/A. § (1) bekezdésében a „(2) és” szöveg-

rész,
d) az Ebtv. 18/A. § (2) bekezdése,
e) az Ebtv. 18/A. §-ának a 23. § (5) bekezdésével átszá-

mozott (11) bekezdésében az „– az (1) bekezdés c) pontjá-
tól eltérõen –” szövegrész,

f) az Ebtv. 18/A. §-ának a 23. § (5) bekezdésével átszá-
mozott (12) bekezdése a) pontjában az „és c) pontja” szö-
vegrész,

g) az Ebtv. 18/A. §-ának a 23. § (5) és (6) bekezdéssel
átszámozott (15) bekezdés második mondata,

h) az Ebtv. 23. §-ának g) pontja,
i) az Ebtv. 79/A. §-a (3) bekezdésében az „és a pro

família jogcímen rendelésre jogosult orvos” szövegrész,
j) az egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról

szóló 2006. évi XCVII. törvény 21. § (1) és (4) bekezdésé-
ben, 22. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében az
„alapos” szövegrész,

k) az Öpt. 2. § (6) bekezdésének dc) pontja,
l) az Öpt. 10. § (2) bekezdésének utolsó mondata.

(9) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Eütv.
aa) 110. § (2) bekezdésében a „Felsõfokú szakirányú

szakképesítéshez” szövegrész helyébe a „Felsõfokú szak-
képesítéshez” szövegrész,

ab) 112. § (4) bekezdésének a) pontjában a „leánykori
neve” szövegrész helyébe a „születési neve” szövegrész,
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az „anyja neve” szövegrész helyébe az „anyja születési
neve” szövegrész,

ac) 140/A. § (10) bekezdésében az „illetve” szövegrész
helyébe az „és” szövegrész,

b) az Ebftv. 2. § (3) bekezdésében az „az egészségbiz-
tosításért felelõs” szövegrész helyébe az „a Felügyelet fe-
lett felügyeletet gyakorló” szövegrész,

d) az Ebftv. 5. §
da) (10) bekezdésében az „A Felügyelet elnöke” szö-

vegrész helyébe az „A Felügyelet elnöke és az elnökhe-
lyettes” szövegrész,

db) (11) bekezdésében az „A (10) bekezdésben említett
személy” szövegrész helyébe „A Felügyelet elnöke és az
elnökhelyettes” szövegrész,

e) az Ebftv. 11. §
ea) (2) bekezdésének c) pontjában a „pénzbírságot”

szövegrész helyébe „felügyeleti bírságot” szövegrész,
eb) (4) bekezdés felvezetõ szövegében a „pénzbírság”

szövegrészek helyébe „felügyeleti bírság” szövegrészek,
f) az Ebftv. 15. § (2) bekezdésében az „egészségbizto-

sítási felügyeletét ellátó miniszter” szövegrész helyébe a
„Felügyelet felett felügyeletet gyakorló miniszter” szö-
vegrész,

g) az Ebtv. 5/B. §-ának c) pontjában az „a gyógyszertá-
rak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló
1994. évi LIV.” szövegrész helyébe az „a biztonságos és
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellá-
tás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályai-
ról szóló 2006. évi XCVIII.” szövegrész,

h) az Ebtv. 18. § (6) bekezdése
ha) e) pontjában a „sportolás” szövegrész helyébe a

„sportolás, szórakoztató-szabadidõs tevékenység” szö-
vegrész,

hb) l) pontjában az „orvosbiológiai” szövegrész helyé-
be az „orvostudományi” szövegrész,

hc) t) pontjában a „védõoltás” szövegrész helyébe a
„védõoltással a biztosított immunizálása” szövegrész,

i) az Ebtv. 18/A. §-a
ia) (1) bekezdésében a „(9) bekezdésben meghatáro-

zott” szövegrész helyébe a „(10) bekezdésben meghatáro-
zott” szövegrész,

ib) (3) bekezdésében a „(12) bekezdésben meghatáro-
zott” szövegrész helyébe a „(14) bekezdésben meghatáro-
zott” szövegrész,

ic) (6) bekezdésének f) pontjában az „ellátásokért” szö-
vegrész helyébe az „ellátást vesz igénybe a biztosított”
szövegrész,

id) (6) bekezdésének i) pontjában az „azt a biztosított”
szövegrész helyébe az „az ellátást a biztosított” szöveg-
rész,

ie) (7) bekezdésében a „dolgozót” szövegrész helyébe
a „személyt, amennyiben az adott személy az egészség-
ügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló
2003. évi LXXXIV. törvény 4. §-a szerint egészségügyi
dolgozónak vagy egészségügyben dolgozónak minõsül”
szövegrész,

if) (8) bekezdésében a „(11) bekezdésben meghatáro-
zott” szövegrész helyébe a „(12) bekezdésben meghatáro-
zott” szövegrész,

ig) (8) bekezdésének ab) pontjában a „valamint” szö-
vegrész helyébe a „vagy” szövegrész,

ih) e törvény 23. §-ának (5) bekezdésével átszámozott
(10) bekezdésében a „(10) és (11) bekezdésben meghatá-
rozott” szövegrész helyébe a „(11) és (13) bekezdésben
meghatározott” szövegrész,

ii) e törvény 23. §-ának (5) bekezdésével átszámozott
(12) bekezdés b) pontjában a „b) pontja alapján” szöveg-
rész helyébe a „b), c) pontja és (13) bekezdése alapján”
szövegrész,

ij) e törvény 23. §-ának (5) és (6) bekezdésével átszá-
mozott (17) bekezdésében a „(13) bekezdés szerinti” szö-
vegrész helyébe a „(15) bekezdés szerinti” szövegrész,

ik) e törvény 23. §-ának (5), (6) és (7) bekezdésével át-
számozott (18) bekezdésének b) pontjában az
„(1)–(14) bekezdésben foglaltak” szövegrész helyébe az
„(1)–(17) bekezdésben foglaltak” szövegrész,

j) az Ebtv. 20. §-a
ja) (1) bekezdésében az „egyes ellátások elvégzését

– amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indo-
kolja az azonnali ellátását – várólista alapján is teljesít-
heti” szövegrész helyébe az „a járóbeteg-szakellátás és a
fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás elvégzését – amennyiben
a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali
ellátását – intézményi várólista alapján teljesíti, és a telje-
sítésrõl, valamint az azonnali ellátásokról külön jogsza-
bályban meghatározott módon rendszeres jelentést küld az
egészségbiztosítási felügyeleti hatóság részére” szöveg-
rész,

jb) (3) bekezdésében az „az ellátás természete, továbbá
tartós kapacitáshiány esetén alakíthat várólistát” szöveg-
rész helyébe az „a külön jogszabályban meghatározott mó-
don intézményi várólistát alakít ki” szövegrész,

k) az Ebtv. 22. § (6) bekezdésében az „a biztosítottal
azonos módon illeti meg” szövegrész helyébe az „a külön
jogszabályban foglaltak szerint illeti meg” szövegrész,

l) az Ebtv. 25. §-ának
la) (5) bekezdésében az „a 23. § a), c), e) és k), valamint

h) és i) pontjában” szövegrész helyébe az „a 23. § a), c), h),
i) és k) pontjában” szövegrész,

lb) (6) bekezdésében az „a 23. § b) és d) pontja szöveg-
rész helyébe az „a 23. § b), d) és e) pontja” szövegrész,

m) az Ebtv. 37. § (12) bekezdésében a „18/A. § (15) be-
kezdésének b) pontja” szövegrész helyébe a „18/A. §
(17) bekezdésének b) pontja” szövegrész,

n) az Ebtv. 38/C. § (7) bekezdésében a „(8) bekezdés
szerinti” szövegrész helyébe a „(9) bekezdés szerinti” szö-
vegrész,

o) az Ebtv. 38/C. §-ának e törvény 31. § (1) bekezdésé-
vel átszámozott (9) bekezdésében az „a háziorvosi ellátást
nyújtó egészségügyi szolgáltató” szövegrész helyébe az
„az ellátásszervezõ – a háziorvosi ellátást nyújtó egészség-
ügyi szolgáltató közremûködésével – ” szövegrész,

2007/80. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5589



p) az Ebtv. 38/D. § (3) bekezdésében az „az adott kis-
térség az ellátásszervezõ területének minõsül,” szövegrész
helyébe az „az adott kistérség – a (4) bekezdésben megha-
tározott kivétellel – az ellátásszervezõ területének minõ-
sül,” szövegrész,

q) az Ebtv. 54. § (3) bekezdésében az „a 23. §
b)–c) pontjában” szövegrész helyébe az „a 23. § c) pontjá-
ban” szövegrész,

r) az egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról
szóló 2006. évi XCVII. törvény 25. § (7) bekezdésében az
„(1) bekezdés d)–e) pontjaiban” szövegrész helyébe az
„(1) bekezdésben” szövegrész,

s) az Eüak. 10. §-ának (1) bekezdésében a „kötelezõ
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény” szövegrész helyébe a „kötelezõ egészségbiztosí-
tás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továb-
biakban: Ebtv.)” szövegrész,

t) az Eftv. 2. §-ának (4) bekezdésében az „az egészség-
ügyi szakellátási felelõsséget átvállaló” szövegrész helyé-
be az „a feladatot átvállaló” szövegrész,

v) az Öpt. 2. § (7) bekezdésének a) pontja a „születésé-
vel,” szövegrészt követõen kiegészül a „beiskolázásával,”
szövegrésszel
lép.

(10) Az Egészségbiztosítási Felügyelet e törvény ha-
tálybalépése elõtt kinevezett elnökhelyettesének megbíza-
tását e törvény hatálybalépése nem érinti, az Ebftv.
2. §-ának e törvény 13. §-ával megállapított (4) bekezdésé-
ben meghatározott megbízatási idejét e törvény hatályba-
lépésétõl kell számítani.

(11) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján
a 2006. június 30-án hatályos szabályok alapján köz-
gyógyellátásra jogosult azon személyek, akik a 2006. jú-
lius 1-jén hatályba lépett rendelkezések szerinti közgyógy-
ellátási jogosultság megállapítása érdekében kérelmüket
2007. június 30. napjáig, de legkésõbb az igazolvány lejár-
tát megelõzõ napig benyújtották az illetékes települési ön-
kormányzat jegyzõjéhez (a továbbiakban: jegyzõ), a szol-
gáltatás igénybevételekor térítésmentesen jogosultak a kü-
lön jogszabályban meghatározott gyógyszerre, gyógyá-
szati segédeszközökre és gyógyászati ellátásra a (12) be-
kezdésben foglaltak szerint.

(12) A (11) bekezdés szerint kérelmet benyújtott köz-
gyógyellátottak az új jogosultság kezdõnapjáig, de legké-
sõbb 2007. október 31-ig az a)–b) pontokban foglaltak
szerint:

a) 2007. július 31-éig, a 2006. július 1-jét megelõzõen
kiállított közgyógyellátási igazolvány,

b) 2007. augusztus 1. és 2007. október 31. között, a
2006. július 1-jét megelõzõen kiállított közgyógyellátási
igazolvány és a (13) bekezdés szerinti igazolás
felmutatásával jogosultak a térítésmentes ellátások igény-
bevételére.

(13) A jegyzõ a (11) bekezdés szerinti személyeket
2007. július 15. napjáig igazolás megküldésével hivatalból
értesíti a térítésmentes ellátás igénybevételének lehetõsé-
gérõl.

(14) A 2007. július 1. és 2007. október 31. között lejáró
azon közgyógyellátási igazolványok felhasználhatósági
ideje, amennyiben legkésõbb az igazolvány lejártát meg-
elõzõ napon kérelmet nyújtottak be a jegyzõhöz, – az
egyéni és az eseti gyógyszerkeret idõarányos részének biz-
tosításával – az új igazolvány kiadásáig, de legkésõbb a le-
jártát követõ három hónapig meghosszabbodik.

(15) A jegyzõ a (11) és a (14) bekezdés alapján benyúj-
tott kérelmekrõl – a kérelmet benyújtó nevének, TAJ szá-
mának és közgyógyellátási igazolvány számának feltünte-
tésével – a benyújtást követõ 15 napon belül értesíti az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztárt.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2007. évi LXXII.
törvény

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény

módosításáról*

1. § Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továb-
biakban: Eütev. tv.) 4. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„4. § E törvény alkalmazásában
a) egészségügyi dolgozó: minden egészségügyi tevé-

kenységet végzõ természetes személy,
aa) aki az általa ellátott egészségügyi tevékenység vég-

zésére jogosító szakképesítéssel rendelkezik, vagy
ab) aki nem rendelkezik az aa) pont szerinti szakképe-

sítéssel, de közremûködik a szakképesítéssel rendelkezõ
egészségügyi dolgozók által ellátandó feladatokban,

b) egészségügyben dolgozó: az a) pont hatálya alá nem
tartozó, az egészségügyi szolgáltatóval a szolgáltató mû-
ködõképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások
üzemeltetésének biztosítása céljából munkavégzésre irá-
nyuló jogviszonyt létesítõ személy,

c) egészségügyi tevékenység: az egészségügyi szolgál-
tatás részét képezõ minden olyan tevékenység, amelynek
végzéséhez szakképesítés szükséges,

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. június 18-i ülésnapján fogadta el.
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d) ügyeleti feladatellátás: az egészségügyrõl szóló
1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
93. §-ában meghatározott ügyeleti ellátás keretében vég-
zett tényleges egészségügyi tevékenység, valamint a tény-
leges egészségügyi tevékenység végzése nélküli rendelke-
zésre állás az egészségügyi szolgáltató által meghatározott
helyen és idõben,

e) egészségügyi ügyelet: a d) pontban meghatározott
ügyeleti feladatellátás munkaviszonyban vagy közalkal-
mazotti jogviszonyban,

f) az a)–e) pontokban foglaltakon túl az Eütv. 3. §-ában
foglalt fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.”

2. § Az Eütev. tv. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(5) Az egészségügyi dolgozó által egy naptári héten
valamennyi, az e törvény III. fejezetében felsorolt jogvi-
szony alapján végezhetõ egészségügyi tevékenység együt-
tes idõtartama – a 13. § (2) és (4) bekezdésében foglalt ki-
vétellel – 6 havi átlagban nem haladhatja meg a heti
60 órát, továbbá az egészségügyi tevékenység együttes
idõtartama egy naptári napon a 12 órát akkor sem halad-
hatja meg, ha az egészségügyi tevékenység végzésére pár-
huzamosan több vagy több fajta jogviszony keretében ke-
rül sor. Az egészségügyi tevékenység különbözõ jogviszo-
nyokban eltöltött együttes idõtartamának meghatározása
során az ügyeleti feladatellátás tekintetében csak az azon
belüli tényleges egészségügyi tevékenységvégzés idõtar-
tamát kell figyelembe venni.”

3. § (1) Az Eütev. tv. 12. § (1) bekezdésének b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés a kö-
vetkezõ c) ponttal egészül ki:

[A munkaviszonyban és közalkalmazotti jogviszony-
ban – ideértve a külön jogszabály szerint központi gyakor-
noki rendszer keretében egészségügyi tevékenységet végzõ
személyeket is – álló egészségügyi dolgozó (a továbbiak-
ban együtt: alkalmazott) egészségügyi tevékenységet,
amennyiben az egészségügyi szolgáltató megszakítás nél-
küli munkarendben mûködik]

„b) egészségügyi ügyelet keretében vagy
c) készenlét útján”

[végezhet.]

(2) Az Eütev. tv. 12. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a folyamatos egészségügyi ellátást,
továbbá a fekvõbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szol-
gáltató külön jogszabály alapján nem köteles a folyamatos
mûködését mûszakszervezéssel biztosítani, a folyamatos
betegellátás egészségügyi ügyelet és készenlét szervezésé-
vel is ellátható.

(5) Az egészségügyi ügyeletben történõ munkavégzésre
nem kell alkalmazni a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 126. §
(1) bekezdésének c) pontját. Egészségügyi ügyeletet az al-
kalmazott

a) rendes munkaidõben,
b) a munkáltató által a 13. § (1) bekezdésének b) pontja

alapján elrendelt módon, vagy
c) a 13. § (2) bekezdése alapján vállalt többletmunka

keretében
láthat el.”

(3) Az Eütev. tv. 12. §-a a következõ (6)–(8) bekezdés-
sel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (6) bekezdés számo-
zása (9) bekezdésre változik:

„(6) Rendes munkaidõ terhére egészségügyi ügyelet ak-
kor rendelhetõ el, ha ebben a felek elõzetesen írásban meg-
állapodtak. Ha az ügyelet rendes munkaidõben történõ el-
látása az alkalmazott egészségügyi dolgozó alapbérét, il-
letményét érinti, erre a megállapodásban ki kell térni.

(7) Amennyiben az alkalmazott egészségügyi dolgozó
jogviszonya kizárólag ügyeleti feladatok ellátására irá-
nyul, az ügyeleti feladatok ellátására e jogviszonyban ki-
zárólag készenléti jellegû munkakörben kerülhet sor.

(8) Az Eütv. 94. §-ában meghatározott mentési feladatok
ellátására készenléti jellegû munkakörben is sor kerülhet.”

(4) Az Eütev. tv. 12. §-a a következõ (10) bekezdéssel
egészül ki:

„(10) A (9) bekezdés szerinti készenlét havonta legfel-
jebb tíz alkalommal rendelhetõ el. Munkaidõkeret alkal-
mazása esetén a készenlét havi mértékét a munkaidõkeret
átlagában kell figyelembe venni.”

4. § (1) Az Eütev. tv. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„13. § (1) Az alkalmazott egészségügyi dolgozó számá-
ra a napi huszonnégy órán át folyamatos szolgáltatást
nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében hathavi, más
egészségügyi szolgáltatók esetében négyhavi munkaidõ-
keret állapítható meg. Az alkalmazott egészségügyi dolgo-
zó számára – a heti 40 órás rendes munkaidõn felül – nap-
tári évenként legfeljebb 416 óra egészségügyi ügyelet ren-
delhetõ el azzal, hogy a rendkívüli munkavégzés és az el-
rendelt egészségügyi ügyelet együttes idõtartama nem ha-
ladhatja meg naptári évenként a 416 órát. A heti munka-
idõ – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a munkáltató
rendelkezése szerint a munkaidõkeret átlagában a 48 órát
nem haladhatja meg azzal, hogy ennek terhére a munkálta-
tó a napi munkarend szerinti munkaidõn túl

a) rendkívüli munkavégzést vagy
b) egészségügyi ügyeletet

rendelhet el.”

(2) Az Eütev. tv. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – külön,
írásba foglalt megállapodás alapján – az alkalmazott
egészségügyi dolgozó többletmunkát vállalhat, amelynek
mértéke nem haladhatja meg a munkaidõkeret átlagában a
heti 12 órát, illetve ha a többletmunka kizárólag egészség-
ügyi ügyelet ellátására irányul, akkor a heti 24 órát. Az
egészségügyi dolgozó többletmunka vállalására nem
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kényszeríthetõ, jogos érdeke ezzel összefüggésben nem
csorbítható, érdekérvényesítési lehetõsége nem korlátoz-
ható. Az egészségügyi dolgozók között tilos hátrányos
megkülönböztetést tenni a többletmunka vállalásával
összefüggésben.”

(3) Az Eütev. tv. 13. §-ának (4)–(7) bekezdései helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) Az (1) és (2) bekezdésben szereplõ munkavégzés
együttes idõtartama – munkaidõkeret alkalmazása esetén
annak átlagában – nem haladhatja meg a heti 60 órát,
vagy – ha az egészségügyi dolgozó egészségügyi ügyeletet
is ellát – a heti 72 órát.

(5) Az alkalmazott egészségügyi dolgozó napi munka-
ideje nem haladhatja meg

a) a 12 órát,
b) egészségügyi ügyelet ellátása esetén a 24 órát,

amelybõl legalább 12 órában egészségügyi ügyeletet telje-
sít.

(6) Az egészségügyi tevékenység befejezése és a követ-
kezõ, munkarend szerint megkezdett egészségügyi tevé-
kenység között legalább 11 óra idõtartamú megszakítás
nélküli pihenõidõt kell biztosítani, amely a napi huszon-
négy órán át folyamatos szolgáltatást nyújtó egészségügyi
szolgáltatók esetében a felek megállapodása alapján leg-
alább 8 óra idõtartamú megszakítás nélküli pihenõidõre
csökkenthetõ. Egészségügyi ügyelet esetén ezt a pihenõ-
idõt közvetlenül az egészségügyi ügyelet befejezését
követõen kell kiadni.

(7) Az Mt. 124. §-ának (8) bekezdésében foglaltaktól el-
térõen az Mt. 127. § (6) bekezdés c) pontja szerinti munka-
vállaló esetében a heti pihenõnap részben összevonható,
ha a munkavállaló munkaköri feladataként munkaidejének
legalább 50%-ában ügyeleti feladatokat lát el, azzal, hogy
hat nap munkavégzést követõen legalább egy pihenõnap
kiadása kötelezõ.”

5. § Az Eütev. tv. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Az egészségügyi ügyelet, valamint a ké-

szenlét ellátásáért az alkalmazottat ügyeleti díj, illetve ké-
szenléti díj illeti meg, amelynek mértékét – figyelemmel a
12. § (6) bekezdésében foglaltakra – kollektív szerzõdés
vagy a felek megállapodása határozza meg. Kollektív szer-
zõdés rendelkezése, illetve a felek megállapodása hiányá-
ban az ügyeleti díj mértéke nem lehet kevesebb

a) hétköznap az egészségügyi ügyelet minden munka-
órája után a személyi alapbér, illetve az illetmény egy órá-
ra esõ összegének 70%-ánál,

b) heti pihenõnapon az egészségügyi ügyelet minden
munkaórája után a személyi alapbér, illetve az illetmény
egy órára esõ összegének 80%-ánál,

c) munkaszüneti napon az egészségügyi ügyelet min-
den munkaórája után a személyi alapbér, illetve az illet-
mény egy órára esõ összegének 90%-ánál.

(2) Az (1) bekezdés szerinti készenléti díj mértéke leg-
alább a készenlét minden órájára a személyi alapbér, illet-

ve az illetmény egy órára esõ összegének 25%-a. A ké-
szenlét során elrendelt munkavégzés díjazására az Mt.
148. § (2) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy a mun-
kavégzés idõtartamát az alkalmazott értesítésétõl kell szá-
mítani.”

6. § Az Eütev. tv. a következõ 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § Ha annál az egészségügyi szolgáltatónál, ahol

az egészségügyi dolgozó egészségügyi felsõfokú szakirá-
nyú szakképzése megszerzése érdekében alkalmazásban
áll, részben hiányoznak a szükséges szakmai gyakorlat fel-
tételei, az egészségügyi dolgozó a szakképzettség meg-
szerzéséhez szükséges, és a munkáltatónál nem teljesíthe-
tõ idõtartamban annál az egészségügyi szolgáltatónál vé-
gezhet tevékenységet, ahol a szakmai gyakorlat megszer-
zésének a feltételei rendelkezésre állnak. Errõl az érintett
egészségügyi szolgáltatóknak és az egészségügyi dolgo-
zónak meg kell állapodnia, azzal, hogy e jogcímen a mun-
kavégzés tartama naptári évenként nem haladhatja meg a
kettõszáz napot. E jogviszonyra egyebekben a kirendelés-
re vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.”

7. § Az Eütev. tv. 28. §-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg a § eredeti (3)–(7) bekezdésének
számozása (4)–(8) bekezdésre módosul:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egészség-
ügyi tevékenység sajátosságaira tekintettel az alkalmazott
egészségügyi dolgozók pótszabadságának, munkahelyen
tölthetõ idejének, valamint bérpótlékainak – az Mt.-ben
foglaltaknál a munkavállalókra nézve kedvezõbb – szabá-
lyait rendeletben meghatározza.”

8. § (1) Ez a törvény 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) A (4) bekezdés 2008. január 1-jén hatályát veszti.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Eütev. tv.
a) 13. § (8) bekezdésében az „(1)–(4)” szövegrész he-

lyébe az „(1)–(6)” szövegrész,
b) 14. §-a „mértéke a” szövegrészt követõen a

„13/A. §-ban, illetve a” szövegrésszel,
c) 16. § (4) bekezdése az „egészségügyi tevékenység-

re” szövegrészt követõen az „a 4. § e) pontjában, valamint”
szövegrésszel
egészül ki.

(4) Az alkalmazott egészségügyi dolgozó munkaidejé-
nek az Eütev. tv. e törvénnyel megállapított 13. § (1) és
(2) bekezdésében foglalt legmagasabb mértékére megálla-
pított felsõ határ alkalmazásakor munkaidõnek tekintendõ
az egészségügyi ügyelet teljes idõtartama, a heti munkaidõ
e bekezdésekben meghatározott legmagasabb idõtartamá-
ba az egészségügyi ügyelet teljes idõtartamát, valamint az
egészségügyi ügyeleten kívül elrendelt rendkívüli munka-
végzés idõtartamát is be kell számítani.

(5) Ez a törvény – szabályozási tárgykörében – a mun-
kaidõ-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. no-
vember 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi
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irányelv 2. cikk 1. és 2. pontjának, 3–6. cikkének,
17–19. cikkének és 22. cikkének való megfelelést szol-
gálja.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2007. évi LXXIII.
törvény

egyes foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó
törvények munka- és pihenõidõre vonatkozó

rendelkezéseinek módosításáról*

A Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény módosítása

1. § (1) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 117. § (1) bekezdése
a következõ k) ponttal egészül ki, valamint a j) pont végén
az írásjel pontosvesszõre változik:

[E törvény alkalmazásában:]
„k) készenléti jellegû munkakör: az olyan munkakör,

amelyben
ka) a munkakörbe tartozó feladatok jellegébõl adó-

dóan – hosszabb idõszak alapulvételével – a rendes mun-
kaidõ legalább egyharmadában nincs munkavégzés, és a
munkával nem töltött idõt a munkavállaló pihenéssel tölt-
heti, vagy

kb) a munkavégzés – különösen a munkakör sajátossá-
gára, a munkavégzés feltételeire tekintettel – a munkavál-
laló számára az általánoshoz képest lényegesen alacso-
nyabb igénybevétellel jár.”

(2) Az Mt. 117. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:

„(3) A 119. § (3) bekezdésben foglalt heti munkaidõ
legmagasabb mértékére megállapított felsõ határ alkalma-
zásakor munkaidõnek tekintendõ az ügyelet tartama.”

2. § Az Mt. 117/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„117/A. § (1) Kollektív szerzõdés
a) a polgári repülésben hajózó, légiutas-kísérõ, repülõ-

gépes mûszaki, továbbá a légi jármûveket kiszolgáló be-
rendezéseket kezelõ és vezetõ,

b) a belföldi és nemzetközi közúti személyszállítás és
árufuvarozás körében forgalmi utazó,

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. június 18-i ülésnapján fogadta el.

c) a közúti közlekedésben a menetrend szerinti helyi-,
valamint 50 km-t meg nem haladó útszakaszon végzett
helyközi menetrend szerinti személyszállítást végzõ, és a
zavartalan közlekedést biztosító,

d) a nemzetközi vasúti személyszállítás, valamint a bel-
földi és nemzetközi vasúti árufuvarozás körében utazó, il-
letve a zavartalan közlekedést biztosító
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló tekintetében a
napi munkaidõ korlátozására [119. § (3) bekezdés], a mun-
kaközi szünetre (122. §), a napi pihenõidõre (123. §), a heti
pihenõnapra, illetve pihenõidõre, a vasárnapi és a munka-
szüneti napon történõ munkavégzésre (124–125. §), vala-
mint a rendkívüli munkavégzés éves mértékére [127. §
(4) bekezdés] vonatkozó rendelkezésektõl eltérhet, ezen
túlmenõen legfeljebb egyéves, illetve legfeljebb ötvenkét
hetes munkaidõkeretet állapíthat meg.

(2) Az egészségügyi tevékenységre vonatkozóan
a) a napi huszonnégy órán át folyamatos szolgáltatást

nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében külön törvény a
118/A. § (1) és (2) bekezdésétõl eltérõen legfeljebb hat
havi, illetve legfeljebb huszonhat heti munkaidõkeretet is
megállapíthat,

b) külön törvény vagy kollektív szerzõdés a 118/A. §
(1) bekezdésétõl eltérõen legfeljebb négyhavi, illetve leg-
feljebb tizenhat heti munkaidõkeretet is megállapíthat,

c) külön törvény vagy kollektív szerzõdés a 119. § (3)
és (7) bekezdésétõl eltérhet azzal, hogy a nem készenléti
jellegû munkakörben foglalkoztatott munkavállaló mun-
kaideje nem haladhatja meg a munkaidõkeret átlagában a
heti 60 órát, egészségügyi ügyelet esetén a heti 72 órát,

d) kollektív szerzõdés rendelkezése alapján, vagy ha
a napi huszonnégy órán át folyamatos szolgáltatást nyúj-
tó egészségügyi szolgáltatók esetében külön törvény le-
hetõvé teszi, a munkavállaló elõzetes írásos beleegyezé-
se esetén a 123. § (1) bekezdésétõl eltérõen legalább
megszakítás nélküli nyolc óra napi pihenõidõt kell bizto-
sítani,

e) külön törvény vagy kollektív szerzõdés a 126. §
(1) bekezdés d) pontjától eltérhet, és – a készenlét során
végzett munka szokásos idõtartamának alapulvételé-
vel – meghatározhatja az egy készenlétre esõ rendkívüli
munkavégzés átlagidõtartamát,

f) jogszabály a 127. §-ban és 129. §-ban foglaltakon túl
szabályozhatja a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a
készenlét elrendelésének feltételeit, valamint a készenlét
és a készenlét alatt elrendelt munkavégzés díjazását egy-
aránt magában foglaló átalánydíjazás mértékét, illetve az
ügyelet díjazását,

g) külön törvény vagy kollektív szerzõdés a 124. §
(8) bekezdésében foglaltaktól eltérhet, azzal, hogy a mun-
kavállaló számára hetente egy pihenõnapot ki kell adni.

(3) Elõadómûvészeti és alkotómûvészeti intézmény te-
kintetében a 118/A. § (1) bekezdésétõl eltérõen kollektív
szerzõdés legfeljebb hat havi, illetve huszonhat heti mun-
kaidõkeret alkalmazását határozhatja meg.
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(4) Ha törvény
a) valamely gazdasági ágazat, alágazat tekintetében a

munkavállaló munkavégzésére szakmai szabályt ír elõ, il-
letve

b) a tartós külszolgálat tekintetében eltérõ szabályt ír
elõ,
e törvény munkaidõre és pihenõidõre vonatkozó rendelke-
zéseit e szabályokban meghatározott eltérõ rendelkezések
mellett kell alkalmazni, feltéve, hogy ezt a szakmai sza-
bály, illetve a tartós külszolgálatra vonatkozó szabály nem
zárja ki.

(5) Jogszabály a 126. § (1) bekezdésének c) pontjától, az
ügyelet 129. § (1) bekezdésében meghatározott fogalmától
és az ügyelet elrendelésének mértékétõl, valamint a
148. §-tól

a) az egészségügyi tevékenységre vonatkozó külön tör-
vényben meghatározott ügyeleti feladatok ellátásában
részt vevõ munkavállaló vonatkozásában a napi huszon-
négy órán át folyamatos szolgáltatást nyújtó egészségügyi
szolgáltatóknál elrendelt ügyelet esetében (egészségügyi
ügyelet), illetve

b) külön jogszabályban meghatározottak szerint a kol-
légiumban a tanulók éjszakai felügyeletének, valamint a
pedagógiai, nevelési programban meghatározott kirándu-
lás vagy más, nem a nevelési-oktatási intézményben szer-
vezett program megvalósításához elrendelt ügyelet esetén
(közoktatási ügyelet)
eltérhet.”

3. § Az Mt. 118/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A 117/B. § (1)–(3) bekezdése szerinti napi munka-
idõ tartamának alapulvételével a munkaidõ

a) legfeljebb háromhavi, illetve legfeljebb tizenkét
heti,

b) idénymunka esetén legfeljebb négyhavi, illetve leg-
feljebb tizenhat heti
keretben is meghatározható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a munka-
idõ kollektív szerzõdés rendelkezése alapján legfeljebb hat
havi, illetve legfeljebb huszonhat heti keretben is megha-
tározható.”

4. § Az Mt. 119. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„119. § (1) A munkáltató a munkaidõt a munka jellegé-
re, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés
követelményére figyelemmel osztja be.

(2) A munkaidõ-beosztást – kollektív szerzõdés eltérõ
rendelkezése hiányában – legalább hét nappal korábban,
legalább egy hétre a 118/A. § (4) bekezdésében meghatá-
rozott módon kell közölni. Ennek hiányában az utolsó
munkaidõ-beosztás az irányadó.

(3) A munkavállaló napi, illetve heti munkaideje a ti-
zenkét, illetve a negyvennyolc órát, a készenléti jellegû
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló napi, illetve

heti munkaideje a huszonnégy, illetve a hetvenkét órát
nem haladhatja meg. A heti munkaidõ e bekezdésben meg-
határozott legmagasabb idõtartamába az ügyelet teljes tar-
tamát, valamint az ügyeleten kívül elrendelt rendkívüli
munkavégzés idõtartamát is be kell számítani.

(4) Munkaidõkeret megállapítása esetén a (3) és a
(8) bekezdés rendelkezését azzal az eltéréssel kell alkal-
mazni, hogy a heti munkaidõ mértékét a munkaidõkeret át-
lagában kell figyelembe venni.

(5) A jogszabályban meghatározott egészségkárosító
kockázatok között foglalkoztatott munkavállaló napi mun-
kaideje az éjszakai munkavégzés során a nyolc órát nem
haladhatja meg.

(6) A munkavállaló munkaideje a (3) bekezdésben fog-
lalt napi tizenkét órát, a (7) bekezdésben foglalt huszon-
négy órát, illetve készenléti jellegû munkakörben foglal-
koztatott munkavállaló esetében a napi huszonnégy órát
legfeljebb egy órával haladhatja meg, ha a téli idõszámítás
kezdetének idõpontja a munkaidõ-beosztás szerinti rendes
munkaidõ tartamára esik.

(7) Ügyelet elrendelése esetén a (3) bekezdéstõl elté-
rõen a nem készenléti jellegû munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló napi munkaideje legfeljebb huszonnégy óra
lehet. Ebben az esetben a beosztás szerinti munkaidõ és a
rendkívüli munkavégzés idõtartama nem haladhatja meg a
tizenkét órát.

(8) Az (1) és a (3)–(7) bekezdés rendelkezéseitõl érvé-
nyesen eltérni nem lehet.”

5. § Az Mt. 122. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„122. § Ha a beosztás szerinti napi munkaidõ vagy a
rendkívüli munkavégzés idõtartama a hat órát meghaladja,
valamint minden további három óra munkavégzés után a
munkavállaló részére – a munkavégzés megszakításá-
val – legalább húsz perc, legfeljebb egy óra egybefüggõ
munkaközi szünetet kell biztosítani. Amennyiben a napi
munkaidõ alatt a munkavállaló többször jogosult munka-
közi szünetre, ezek együttes idõtartama az egy órát nem
haladhatja meg.”

6. § (1) Az Mt. 123. § (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) A munkavállaló részére a napi munkájának befeje-
zése és a másnapi munkakezdés között legalább tizenegy
óra egybefüggõ pihenõidõt kell biztosítani.”

(2) Az Mt. 123. § (2) bekezdésének felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Kollektív szerzõdés – a 127. § (6) bekezdése c) pontjá-
ban meghatározott munkavállaló kivételével – az (1) be-
kezdéstõl eltérõen legalább nyolc óra egybefüggõ pihenõ-
idõ biztosítását írhatja elõ”

[a) a készenléti jellegû munkakörben,
b) a megszakítás nélküli, illetve
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c) a többmûszakos munkarendben foglalkoztatott, to-
vábbá

d) az idénymunkát végzõ
munkavállaló esetében.]

(3) Az Mt. 123. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A pihenõidõ mértéke a (2) bekezdésben meghatáro-
zott esetben legalább egybefüggõ hét óra, ha a nyári idõ-
számítás kezdetének idõpontja annak tartamára esik.”

7. § Az Mt. 124. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) Munkaidõkeret alkalmazása esetén
a) a készenléti jellegû munkakörben,
b) a megszakítás nélküli, illetve
c) a többmûszakos munkarendben foglalkoztatott, to-

vábbá
d) az idénymunkát végzõ munkavállaló esetében

kollektív szerzõdés rendelkezése alapján a pihenõnap leg-
feljebb a munkavállaló foglalkoztatására megállapított
munkaidõkeret tartama alatt – részben vagy egész-
ben – összevontan is kiadható.”

8. § Az Mt. a következõ 127/A. §-sal egészül ki:
„127/A. § (1) A munkáltató és a munkavállaló legfel-

jebb egy éves határozott idõre írásban megállapodhat a
munkáltató által meghatározható éves kétszáz órán felül
legfeljebb száz, összesen legfeljebb háromszáz óra idõtar-
tamú rendkívüli munkavégzés elrendelésének lehetõségé-
rõl.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás olyan mun-
kavállalóval köthetõ meg,

a) akinek a munkakörével azonos munkakörben mun-
káltatója az állami foglalkoztatási szervnél külön jogsza-
bály szerint munkaerõigényét bejelentette, és állásközvetí-
tést kért, amely nem járt eredménnyel és

b) aki magas szintû vagy kivételes ismereteket, illetve
ilyen gyakorlatot igénylõ munkára vagy szakmára rendel-
kezik képesítéssel, vagy egyébként olyan kivételes tudás-
sal rendelkezik, amely a munkáltató mûködéséhez feltétle-
nül szükséges.

(3) A megállapodás feltétele, hogy megkötése elõtt leg-
alább harminc nappal a munkáltató a (2) bekezdés a) pont-
ja szerinti igényét bejelentette.

(4) A megállapodás
a) a legfeljebb tíz munkavállalót foglalkoztató munkál-

tató esetén egy munkavállalóval,
b) a tíz fõnél több munkavállalót foglalkoztató munkál-

tató esetén a munkavállalók tíz százalékának megfelelõ
létszámú munkavállalóval köthetõ meg.

(5) A (4) bekezdés szerinti munkavállalói létszámot a
megállapodás megkötésének idõpontjában kell figye-
lembe venni.”

A köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény módosítása

9. § (1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 39. §-ának (3) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A munkaidõt – az (1)–(2) bekezdésben meghatáro-
zott idõtartam figyelembevételével – a munkáltatói jogkör
gyakorlója legfeljebb négyhavi, illetve tizennyolc heti ke-
retben is meghatározhatja.”

(2) A Ktv. 39. §-ának (5)–(6) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(5) A köztisztviselõ napi, illetve heti munkaideje a ti-
zenkét, illetve a negyvennyolc órát nem haladhatja meg. A
heti munkaidõ e bekezdésben meghatározott legmagasabb
idõtartamába az ügyelet teljes tartamát, valamint az ügye-
leten kívül elrendelt rendkívüli munkavégzés idõtartamát
is be kell számítani.

(6) Munkaidõkeret megállapítása esetén az (5) és
(10) bekezdés rendelkezését azzal az eltéréssel kell alkal-
mazni, hogy a heti munkaidõ mértékét a munkaidõkeret át-
lagában kell figyelembe venni.”

(3) A Ktv. 39. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül
ki:

„(9) Ügyelet elrendelése esetén az (5) bekezdéstõl elté-
rõen a köztisztviselõ napi munkaideje legfeljebb huszon-
négy óra lehet. Ebben az esetben a beosztás szerinti mun-
kaidõ és a rendkívüli munkavégzés idõtartama nem halad-
hatja meg a tizenkét órát.”

(4) A Ktv. 71. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A Munka Törvénykönyve rendelkezéseit az alábbiak
szerint kell megfelelõen alkalmazni:]

„a) 3. §-ának (1)–(4) bekezdését, 4. §-át, 5–12. §-át,
15–19/A. §-át, 21–28. §-át, 70/A. §-át, 74. §-át, 77. §-át,
84/A. §-át, 85. §-át, 86/B–86/D. §-át, 97. §-át, 102. §-ának
(1)–(3) bekezdését, 103. §-ának (1)–(2) és (4) bekezdését,
104. §-ának (4)–(5) bekezdését, 107. §-át, 117. §-ának (1)
és (3) bekezdését, 117/A. § (4) bekezdését, 117/B. §-ának
(5) bekezdését, 118. §-ának (2) bekezdését, 118/A. §-ának
(4)–(5) bekezdését, 119. §-ának (1)–(2) bekezdését és az
(5) bekezdését, 120–121. §-át, 123–126. §-át, 127. §-ának
(1)–(2) és (6)–(7) bekezdését, 128. §-ának (1) bekezdését,
129. §-át, 130. §-ának (2) bekezdését, 132. §-ának
(1)–(3) bekezdését, 133. §-át, 135–140/A. §-át,
142/A. §-át, 144. §-ának (1) bekezdését, 144/A. §-át,
151. §-ának (2)–(4) bekezdését, 152–153. §-át, 154. §-a
(1) bekezdésének elsõ és harmadik mondatát,
155–157. §-át, 159–164. §-át, 165. §-ának (2) bekezdését,
166. §-ának (2) bekezdését, 167. §-ának (1) és (3) bekez-
dését, 168–169. §-át, 171–172. §-át, 174. §-át,
176–183. §-át, 184. §-ának (1)–(2) bekezdését,
185–187. §-át, 192/C–192/G. §-át, 193–193/A. §-át,
204–205. §-át, 207. §-át;”
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A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
1997. évi LXVII. törvény módosítása

10. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
1997. évi LXVII. törvény 35. §-ának (1) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„(1) Bírói feladatok ellátása céljából a bíró kötelezhetõ
készenlét és ügyelet teljesítésére. A bíró heti munkaideje,
az ügyelet idõtartama, valamint a készenlét alatt végzett
munka idõtartamának együttes mértéke a heti negyven-
nyolc órát nem haladhatja meg. Munkaidõkeret megállapí-
tása esetén a heti munkaidõ együttes mértékét a munkaidõ-
keret átlagában kell figyelembe venni.”

Az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló

1997. évi LXVIII. törvény módosítása

11. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo-
nyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban:
Iasz.) 124. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a
szolgálati viszonyra az Mt. 3. §-ának (2)–(4) bekezdéseit,
4. §-ának (2)–(3) bekezdéseit, 5–6. §-ait, 7. §-ának
(1)–(5) bekezdéseit, 8–9. §-ait, 10. §-ának (1)–(3) bekez-
déseit, 11–15. §-ait, 18–19/A. §-ait, 21–28. §-ait, 74. §-át,
75. §-ának (1) bekezdését, 76. §-ának (6)–(8) bekezdéseit,
76/B. §-át, 78/A. §-át, 79. § (2) bekezdését, 84. §-át,
84/A. § (1) bekezdés a) pontját és (2) bekezdését, 85. §-át,
87/A. §-át, 89. §-ának (7) bekezdését, 90. §-ának
(3)–(4) bekezdéseit, 93. §-ának (4) bekezdését, 107. §-át,
116. §-át, 117. §-ának (1) bekezdését, 117/B. §-ának
(2) bekezdését, (3) bekezdése a) pontját és (5) bekezdését,
118. §-ának (2) bekezdését, 118/A. §-ának (4)–(5) bekez-
déseit, 119. §-át, 120. §-át, 121. §-át, 125. §-át, 129. §-át,
130. §-ának (2) bekezdését, 132. §-ának (2)–(3) bekezdé-
seit, 133. §-át, 135–136. §-ait, 137–140/A. §-ait,
142/A. §-át, 144. §-ának (1) bekezdését, 150. §-ának
(2) bekezdését, 151. §-át, 151/A. §-ának (1)–(2),
(4)–(6) bekezdéseit, 152. §-ának (1)–(9) bekezdéseit,
153. §-ának (1) bekezdését, 155–164. §-ait, 202. §-ának
(2) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.”

Záró rendelkezések

12. § (1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak ki-
vételével – 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 10. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az Mt. e törvény 1. §-ával megállapított 117. §-ának
(3) bekezdése, valamint e törvény 4. §-ával megállapított
119. §-a 2008. január 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az Mt. 129. §-ának (7) bekezdése,
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény 59. §-ának (3)–(5) bekezdése.

(5) Az Mt. 118/A. § (3) bekezdésének a) pontja 2008.
január 1-jén veszti hatályát.

(6) A Ktv. 62. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
adatszolgáltatást 2007. évben nem kell teljesíteni. Az el-
maradt adatszolgáltatás helyett egyszerûsített adatszolgál-
tatásra kerül sor. Az egyszerûsített adatszolgáltatás a köz-
igazgatási szerv szervezeti adataira, valamint a közszolgá-
lati jogviszonyban állók létszámára, munkaidejére, beso-
rolására és vezetõi beosztására terjed ki, azzal, hogy azt a
2008. január 1-jei állapotnak megfelelõen 2008. január
31-ig – a központi közszolgálati hatóság által meghatáro-
zott módon – kell teljesíteni. A központi létszám- és bér-
gazdálkodási statisztikai információs rendszer a Ktv.
62. §-ának (2) bekezdése alapján a 2007. szeptember 1-jei
állapotra vonatkozó adatok helyett a 2008. január 1-jei
állapotra vonatkozó adatokat adja át a központi közszolgá-
lati nyilvántartás számára.

(7) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 22/A. §-ának (10) bekezdésében foglaltak
alapján a 2006. és 2007. december 31-i állapotnak megfe-
lelõ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget 2008. július
1-je és 31-e között kell teljesíteni.

Jogharmonizációs záradék

13. § E törvény a munkaidõ-szervezés egyes szempontjai-
ról szóló 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
2. cikk 1. és 2. pontjának, 3–6. cikkének, 17–19. cikkének és
22. cikkének való megfelelést szolgálja.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2007. évi LXXIV.
törvény

a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól*

Az Országgyûlés a Digitális Átállás Stratégia végrehaj-
tása, az információs társadalom elektronikus hírközlési
infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a mûsorterjesztés
digitalizációja, valamint a nemzeti kultúra mûsorterjeszté-
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sen keresztüli megõrzése, védelme és támogatása, illetve a
mûsorterjesztési szolgáltatások elõfizetõinek fokozott
megóvása céljából, összhangban az Alkotmány 61. §
(4) bekezdésével a következõ törvényt alkotja:

ELSÕ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI

1. § (1) A törvény hatálya kiterjed
a) a részben vagy egészben a Magyar Köztársaság terü-

letén telepített elektronikus hírközlõ berendezéssel végzett
mûsorterjesztésre,

b) a mûsorszolgáltató a) pontban foglalt mûsorterjesz-
téssel összefüggõ mûszaki tevékenységére,

c) a kiegészítõ digitális szolgáltatást nyújtó a) pontban
foglalt mûsorterjesztéssel összefüggõ tevékenységére,

d) a gyártónak és a forgalomba hozatalért felelõs sze-
mélynek, a feltételes hozzáférési rendszeren és alkalmazá-
si program interfészen fennálló jogi oltalom jogosultjának
a) pontban foglalt mûsorterjesztéssel összefüggõ tevé-
kenységére.

(2) A törvény hatálya kiterjed
a) az (1) bekezdésben foglalt, vagy azzal összefüggõ

tevékenységet végzõ vagy szolgáltatást nyújtó természe-
tes, illetõleg jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezõ más szervezetre és ezek vezetõ tisztségvise-
lõire,

b) a felhasználóra, a fogyasztóra és az elõfizetõre.

2. § A törvény céljai és alapelvei:
a) a digitális átállás végrehajtását és az információs tár-

sadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának fej-
lesztését, az információs társadalommal és a közigazgatás-
sal összefüggõ szolgáltatások és új technológiák elterjedé-
sét elõsegítõ kiszámítható, átlátható, technológiasemleges,
versenyt segítõ szabályozás megteremtése;

b) a mûsorterjesztésre használt rádiófrekvenciákkal
való hatékony gazdálkodást lehetõvé tevõ digitális átállás
és a rugalmas frekvenciagazdálkodás megteremtése;

c) nemzeti kultúra mûsorterjesztésen keresztüli megõr-
zése, védelme és támogatása;

d) a digitális átállás elõnyeinek biztosítása a fogyasz-
tók és a vállalkozások számára;

e) a fogyatékkal élõk és az alacsony jövedelmû felhasz-
nálók igényeinek figyelembevétele a digitális átállás
során.

3. § (1) A mûsorterjesztõk, a digitális mûsorszóró háló-
zatot, vagy mûsorszóró adót üzemeltetõk, a mûsorszolgál-
tatók és a kiegészítõ digitális szolgáltatást nyújtók az e tör-

vény hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jó-
hiszemûség és a tisztesség követelményének megfelelõen
e törvényben meghatározottak szerint kötelesek egymás-
sal kölcsönösen együttmûködve eljárni.

(2) A mûsorterjesztõk, a digitális mûsorszóró hálózatot,
vagy mûsorszóró adót üzemeltetõk, a mûsorszolgáltatók
és a kiegészítõ digitális szolgáltatást nyújtók az elektroni-
kus hírközlõ hálózatokat, elektronikus hírközlési szolgál-
tatásokat, digitális mûsorokat, kiegészítõ digitális szolgál-
tatásokat egymás között olyan egyeztetett mûszaki felté-
telrendszerben kötelesek mûködtetni és nyújtani, hogy
azok a szükséges kapcsolat létesítéséhez, a szolgáltatás
nyújtásához közvetlenül, vagy megfelelõ interfészek, há-
lózatrészek, elemek, berendezések, szolgáltatások beikta-
tásával egységesen mûködõ rendszert alkossanak.

4. § (1) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben
az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
(a továbbiakban: Eht.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: a
Hatóság) az e törvényben foglalt piaci felügyelettel és
piaci szabályozással kapcsolatos eljárásokban e törvény-
ben és az Eht.-ban foglalt eltérésekkel a közigazgatási ha-
tósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelke-
zései szerint jár el.

(3) Az e törvényben foglalt jogviszonyokra a rádiózás-
ról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továb-
biakban: Rttv.) rendelkezései e törvény kifejezett rendel-
kezése esetén alkalmazhatók.

(4) E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján a
végrehajtása tárgyában kibocsátott jogszabály elektroni-
kus hírközlésre vonatkozó szabály.

Értelmezõ rendelkezések

5. § (1) E törvény alkalmazásában:
1. Alkalmazási program interfész (API): a digitális mû-

sorterjesztés vonatkozásában a mûsorterjesztõk vagy más
elektronikus hírközlési szolgáltatók által rendelkezésre
bocsátott elektronikus hírközlõ berendezésekben az alkal-
mazások közötti szoftver interfészek, valamint a digitális
televíziókészülékekben digitális televíziós és rádiós szol-
gáltatáshoz rendelkezésre álló erõforrások;

2. Átviteli rendszer: a televízió vagy rádió mûsorjelek-
nek az analóg vagy digitális mûsorterjesztését szolgáló
mûszaki eljárások, elektronikus hírközlési és más eszkö-
zök rendszere, amely a mûsorterjesztés alkalmazott átvite-
li közegéhez – így különösen a levegõhöz és rádiófrekven-
ciához, vákuumhoz, koaxiális vezetékhez, sodrott érpárú
vezetékhez, üvegszálas vezetékhez – kapcsolódik;

3. Digitális mûsorszórás: olyan mûsorszórás, amely
során a televízió és rádió mûsorjeleket valamely digitális
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mûsorszórási szabvány szerint multiplexekbe rendezve to-
vábbítják az elõfizetõhöz, vagy felhasználóhoz;

4. Digitális mûsorszóró hálózat vagy mûsorszóró adó:
az elektronikus hírközlõ berendezések és elektronikus hír-
közlési építmények összessége, amely digitális mûsorszó-
rásra a frekvenciasávok nemzeti felosztását megállapító
jogszabályban mûsorszórásra felosztott frekvenciákat
használja;

5. Digitális mûsorszóró hálózat vagy mûsorszóró adó
üzemeltetõje: az a szolgáltató, amely a digitális mûsorszó-
rással nyújtott mûsorterjesztési szolgáltatás, illetve kiegé-
szítõ digitális szolgáltatások, a multiplex technikai szol-
gáltatás vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatás fel-
tételeit az elõfizetõnek, vagy felhasználónak, vagy más
szolgáltatóknak meghatározza, illetve az elõfizetõvel vagy
szolgáltatóval szerzõdést köt;

6. Digitális televíziókészülék: a digitális vevõdekóder
és az analóg televízió készülék, vagy kijelzõ együtt, illetve
az integrált digitális televízió-vevõkészülék;

7. Digitális vevõdekóder (set-top-box): olyan készülék,
amely az antennával együtt az analóg televízió-vevõké-
szülék vagy kijelzõ számára lehetõvé teszi a digitális tele-
vízió mûsorszámok megjelenítését;

8. Elektronikus hírközlési szolgáltatás: az Eht.
188. §-ának 13. pontjában meghatározott szolgáltatás;

9. Elektronikus mûsorkalauz (EPG): olyan tartalom-
szolgáltatást is magában foglaló alkalmazás, amely egye-
bek mellett segítséget nyújt a mûsorszolgáltatások és a ki-
egészítõ szolgáltatások közvetlen eléréséhez;

10. Európai szabvány: az Európai Szabványügyi Bi-
zottság (Comité Européen de Normalisation, CEN), az Eu-
rópai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (Comité
Européen de Normalisation Electrotechnique, CENELEC)
és az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (European
Telecommunications Standards Institute, ETSI) által elfo-
gadott szabvány;

11. Feltételes hozzáférési rendszer: minden olyan mû-
szaki megoldás, intézkedés, illetve rendszer, amely lehetõ-
vé teszi, hogy valamely mûszaki intézkedéssel védett rá-
dió- vagy televíziómûsorhoz elõfizetés vagy más formá-
ban megjelenõ elõzetes egyedi feljogosítás alapján férje-
nek hozzá;

12. Feltételes hozzáférési rendszer üzemeltetõ: feltéte-
les hozzáférési rendszert üzemeltetõ digitális mûsorter-
jesztõ, mûsorszolgáltató vagy más személy, jogi személyi-
séggel nem rendelkezõ szervezet;

13. Forgalomba hozatal: analóg televízió-vevõkészü-
lék vagy digitális televízió-készülék visszterhes vagy in-
gyenes, elsõ ízben történõ belföldi rendelkezésre bocsátá-
sa, kereskedelmi értékesítése, beleértve a bérbeadást is;

14. Gyártó: az a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959.
évi IV. törvény 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szer-
vezet, amely felel az analóg televízió-vevõkészülék vagy
digitális televíziókészülék vagy ezzel összefüggõ elektro-
nikus hírközlõ berendezés tervezéséért, gyártásáért, cso-
magolásáért, jelöléséért és forgalomba hozataláért, függet-
lenül attól, hogy ezeket a feladatokat saját maga vagy meg-

bízásából más végzi. Ha a gyártó székhelye nem Magyar-
ország területén van, a készülék importálója, belföldi for-
galomba hozója tekintendõ gyártónak;

15. Helyi mûsorterjesztõ: olyan mûsorterjesztõ, amely-
nek vételkörzetében éves átlagban legfeljebb százezer lakos
vagy egy településen belül legfeljebb ötszázezer lakos él;

16. Információs csatorna: a mûsorterjesztõ által külön
televíziós csatornán nyújtott olyan szerkesztett informá-
ciók, amelyek fõként a mûsorterjesztési szolgáltatás mû-
szaki vagy elõfizetési feltételeivel kapcsolatosak, vagy
más szolgáltatások hirdetései, illetõleg egyéb közérdekû
információk gyûjteménye;

17. Információs társadalommal összefüggõ szolgálta-
tás: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások
egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. §-ában
ekként meghatározott szolgáltatás;

18. Integrált digitális televíziókészülék: olyan televí-
zió-vevõkészülék, amely különálló digitális vevõdekóder
csatlakoztatása nélkül alkalmas a digitális televízió mûsor-
számok megjelenítésére;

19. Interaktív digitális televíziós szolgáltatások: olyan
digitális televíziós szolgáltatások, amelyek lehetõvé teszik
a felhasználó visszajelzését és válaszát kétirányú jelátvite-
len, vagy visszirányú átviteli rendszeren keresztül megva-
lósuló kommunikáció segítségével;

20. Interfész: villamos, mechanikai és informatikai jel-
lemzõkkel rendelkezõ fizikai vagy logikai csatlakoztatási
felület, különösen az analóg televízió-vevõkészülék vagy
integrált digitális televízió-vevõkészülék meghatározott
villamos és mechanikai jellemzõkkel rendelkezõ csatla-
koztatási felülete;

21. Irányítás: A tisztességtelen piaci magatartás és ver-
senykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény-
ben így meghatározott kapcsolat;

22. Kapcsolódó eszközök: azok az elektronikus hírköz-
lõ hálózathoz és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás-
hoz kapcsolódó eszközök, amelyek lehetõvé teszik,
és/vagy támogatják az adott hálózat, és/vagy szolgáltatás
útján történõ szolgáltatásnyújtást. Idetartoznak a feltételes
hozzáférésû rendszerek és az elektronikus mûsorkalauz;

23. Kiegészítõ digitális szolgáltatás: tartalomszolgálta-
tást is magában foglaló információs társadalommal össze-
függõ szolgáltatás, valamint a digitális mûsorterjesztõ átvite-
li rendszeren továbbított, általában interaktív digitális televí-
ziós szolgáltatások, amelyek nem minõsülnek az Eht.
188. §-ának 13. pontja szerinti elektronikus hírközlési szol-
gáltatásnak, illetve az Rttv. 2. §-ának 30. pontja szerinti mû-
sorszolgáltatásnak és amelyek felhasználóhoz való eljuttatá-
sára a digitális mûsorterjesztõ átviteli rendszert használják.
Kiegészítõ digitális szolgáltatás különösen: a digitális tele-
text, az elektronikus mûsorkalauz, a mûsorszolgáltató által
összeállított kínálatból igény szerint vagy közel igény szerint
nyújtott videó-szolgáltatás, más részére nyújtott digitális
személyi mûsorrögzítõ szolgáltatás;

24. Kiegészítõ szolgáltatást nyújtó: a 23. pont szerinti
szolgáltatást nyújtó szolgáltató;
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25. Körzeti mûsorterjesztõ: olyan mûsorterjesztõ,
amelynek vételkörzete meghaladja a helyi mûsorterjesztõ
vételkörzetét, de vételkörzetében az ország lakosságának
kevesebb mint a fele él;

26. Közszolgálati mûsorszolgáltatás: e törvény értel-
mében az Rttv.-ben közszolgálati mûsorszolgáltatóként
meghatározott mûsorszolgáltató által elõállított, az Rttv.
132. és 133. §-aiban meghatározott mûsorszolgáltatás;

27. Közszolgálati mûsorszolgáltató: az Rttv.-ben köz-
szolgálati mûsorszolgáltatóként meghatározott mûsorszol-
gáltató;

28. Multiplex: a digitális mûsorterjesztés céljára szol-
gáló, televíziós és rádiós mûsorszolgáltatásokat, kiegészí-
tõ digitális szolgáltatásokat, elektronikus hírközlési szol-
gáltatásokat valamint ehhez kapcsolódó más azonosító je-
leket és adatokat tartalmazó szabványosított jelfolyam;

29. Multiplex technikai szolgáltató: az Eht.
188. §-ának 73. pontja szerinti szolgáltatást nyújtó;

30. Mûsor: rádió-, illetve televízió-mûsorszámok, és
más audiovizuális mozgóképek megszerkesztett és nyilvá-
nosan közzétett sorozata;

31. Mûsorszolgáltatás: az Rttv. 2. §-ának 30. pontjá-
ban meghatározott mûsorszolgáltatás, kivéve az informá-
ciós csatorna üzemeltetését;

32. Mûsorszolgáltató: a 31. pont szerinti mûsorszolgál-
tatást nyújtó;

33. Mûsorszórás: olyan mûsorterjesztés, amelynek so-
rán analóg vagy digitális rádió-, illetve televíziómûsorokat
a földfelszínen telepített – az elsõdlegesen mûholdas szol-
gálatra rendelt frekvenciák kivételével – rádiófrekvenciát
használó, általában egyirányú adatátvitelt lehetõvé tevõ át-
viteli rendszerrel továbbítják az elõfizetõhöz, vagy fel-
használóhoz; mûsorszórásnak minõsül a digitális mûsor-
szóró hálózat vagy mûsorszóró adó segítségével végzett
mûsorterjesztés is;

34. Mûsorterjesztés: a 2. pont szerinti bármely átviteli
rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési szolgálta-
tás, amelynek során a mûsorszolgáltató által elõállított
analóg vagy digitális mûsorszolgáltatási jeleket a mûsor-
szolgáltatótól az elõfizetõ, vagy felhasználó vevõkészülé-
kéhez továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli
rendszertõl, és technológiától. Mûsorterjesztésnek minõ-
sül különösen a mûsorszórás, a mûholddal végzett mûsor-
terjesztés, a hibrid üvegszálas-koaxiális átviteli rendsze-
ren végzett mûsorterjesztés, emellett a mûsor Internet Pro-
tokoll segítségével történõ továbbítása valamely átviteli
rendszeren, ha a szolgáltatás jellege, illetve feltételei meg-
egyeznek a mûsorterjesztéssel, illetve ez helyettesíti a más
módon megvalósított mûsorterjesztést. Mûsorterjesztés-
nek minõsül az olyan mûsorterjesztés is, amelyhez az elõ-
fizetõ külön díj ellenében, vagy más elektronikus hírközlé-
si szolgáltatás díjával csomagban értékesített díj ellenében
férhet hozzá. A tíznél kevesebb vevõkészülék csatlakozta-
tására alkalmas átviteli rendszer segítségével történõ jelto-
vábbítás nem minõsül mûsorterjesztésnek;

35. Mûsorterjesztõ: a 34. pont szerinti szolgáltatást
nyújtó, ideértve a digitális mûsorszóró hálózat üzemeltetõ-
jét is, ha a mûsorterjesztést saját maga végzi. Amennyiben
az átviteli hálózatot nem a mûsorterjesztõ üzemelteti, az
elõfizetõnek, vagy felhasználónak nyújtott szolgáltatás
feltételeit meghatározó, illetve az elõfizetõvel szerzõdést
kötõ szolgáltató minõsül mûsorterjesztõnek;

36. Nyílt alkalmazási program interfész: olyan digitális
televíziós szabványokon, elõírásokon alapuló interfész,
amely eltérõ forrásból származó digitális alkalmazások
futtatását is lehetõvé teszi. Ilyen különösen: az MHP,
MHEG 5, WTVML;

37. Rendelkezésre álló adatátviteli kapacitás: digitális
mûsorszórás vonatkozásában az adott frekvencián rendel-
kezésre álló bruttó adatátviteli kapacitás;

38. Saját mûsorterjesztés: olyan mûsorterjesztés, ame-
lyet a mûsorszolgáltató saját, vagy bérelt elektronikus hír-
közlõ eszközeivel maga végez;

39. Széles képformátumú mûsorszám: olyan televí-
zió-mûsorszám, amely a képernyõt teljes magasságban és
szélességben kitöltõ 16:9-es vagy 16:10-es képformátumú
(a televízió kép szélességének és magasságának aránya)
megjelenítésre készült;

40. Széles képformátumú digitális televíziós szolgálta-
tás: olyan digitális televíziós szolgáltatás, amely teljes
egészében vagy részben széles képformátumban történõ
megjelenítésre készített és szerkesztett mûsorokból áll;

41. Televíziós vásárlás: az Rttv. 2. § 22. pontjában
meghatározott szolgáltatás;

42. Vételkörzet:
a) mûsorszórás és mûholdas mûsorterjesztés esetében

az a földrajzilag meghatározható terület, amelyen a mûsor
közzétételét megvalósító mûsorszóró szolgáltatás hasznos
jeleinek szintje és az interferenciavédelem számított mér-
téke eléri a Nemzetközi Távközlési Egyesület hatályos
ajánlásaiban meghatározott minimális értéket,

b) más mûsorterjesztés esetében az a lakott terület,
amelyen az átviteli rendszer kiépült és a terület lakosságá-
nak lehetõsége van e rendszerhez az adott lakott területen
szokásos díj ellenében csatlakozást létesíteni.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmakat az
Eht. 188. §-ának megfelelõen kell értelmezni.

MÁSODIK RÉSZ

MÛSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

II. Fejezet

MÛSORTERJESZTÕK ÉS MÁS SZEMÉLYEK JOGAI

Mûsorterjesztés

6. § (1) A Magyar Köztársaság területén bármely termé-
szetes, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendel-
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kezõ szervezet az e törvényben és az Eht.-ban meghatáro-
zott feltételek teljesítése esetén jogosult mûsorterjesztési
szolgáltatás nyújtására.

(2) A mûsorterjesztési szolgáltatás, mint elektronikus
hírközlési szolgáltatás nyújtásának megkezdésére irányu-
ló szándékot, valamint a megkezdés tervezett idõpontját a
mûsorterjesztõnek nyilvántartásba vétel céljából az
Eht.-ban meghatározottak szerint be kell jelentenie a Ható-
sághoz. A mûsorterjesztõ olyan mûsorokat terjeszthet,
amelyek terjesztésére megfelelõ szerzõdésen vagy jogsza-
bályon alapuló jogosultsággal rendelkezik.

(3) A bejelentésben az Eht.-ban meghatározottakon túl
meg kell jelölni, hogy a mûsorterjesztõ mely mûsorszol-
gáltató mely mûsorát, valamint mely kiegészítõ szolgálta-
tás nyújtó milyen szolgáltatását terjeszti.

(4) A Hatóságnak a bejelentésben meg kell adni azokat az
adatokat, illetve be kell nyújtani azokat az okiratokat, ame-
lyek igazolják, hogy a szerzõi jogok és a szerzõi jogokhoz
kapcsolódó jogok védelméhez a szükséges intézkedéseket a
mûsorterjesztõ megtette. A bejelentéshez csatolni kell a mû-
sorszolgáltatóval kötött szerzõdés vagy az adott mûsor ter-
jesztésére vonatkozó jogosultság igazolását is.

(5) A mûsorterjesztõ a (3) és (4) bekezdés szerinti ada-
tokban bekövetkezett változást a Hatóságnak három napon
belül köteles bejelenteni.

(6) A Hatóság a mûsorterjesztés e törvény szerinti jog-
szerûségét piacfelügyeleti eljárás keretében ellenõrzi.

Mûsorterjesztéshez kapcsolódó egyes elektronikus
hírközlési szolgáltatások

7. § (1) Amennyiben az elektronikus hírközlési szolgál-
tató nem a Magyar Köztársaság területére irányuló mûsor-
terjesztés érdekében valamely mûsorszolgáltató mûsor-
jelei átvitelét

a) a Hatóság által kijelölt frekvencia, vagy
b) a Magyar Köztársaság Kormányának rendelkezési

jogába tartozó általa bérelt mûholdkapacitás, vagy
c) a jelek mûholdra történõ feljuttatásához szükséges, a

Magyar Köztársaság területén telepített elektronikus hír-
közlõ berendezések
használatával végzi, köteles a továbbított mûsorokat a Ha-
tóságnak nyilvántartásba vétel céljából a szolgáltatás meg-
kezdése elõtt bejelenteni.

(2) A mûsorterjesztõ az (1) bekezdés szerinti adatokban
bekövetkezett változást a Hatóságnak három napon belül
köteles bejelenteni.

A digitális mûsorszóró hálózaton és mûsorszóró adón
nyújtott szolgáltatások

8. § (1) Digitális mûsorszóró hálózat, illetve mûsorszóró
adó üzemeltetésére vonatkozó jogosultság e törvényben
meghatározott pályázati eljárás alapján nyerhetõ el.

(2) A digitális mûsorszóró hálózat, illetve mûsorszóró
adó e törvényben foglaltak szerinti eljárásban megszerzett
üzemeltetésére vonatkozó jogosultság magában foglalja:

a) a pályázati felhívás szerinti mûszaki paraméterekkel
rendelkezõ digitális mûsorszóró hálózat, illetve mûsorszó-
ró adó kiépítését az Eht. szerinti engedélyezést követõen,

b) az a) pont szerinti hálózathoz, illetve mûsorszóró
adóhoz rendelt rádiófrekvenciák e törvény szerinti frek-
venciahasználati jogosultságát,

c) az a) pont szerinti hálózaton mûsorterjesztési szol-
gáltatás, kiegészítõ digitális szolgáltatás és más elektroni-
kus hírközlési szolgáltatás nyújtását közvetlenül az elõ-
fizetõk vagy felhasználók részére (ingyenesen vagy elõfi-
zetõi díj ellenében), illetve más mûsorterjesztõk vagy
elektronikus hírközlési szolgáltatók és a mûsorszolgálta-
tók valamint a kiegészítõ digitális szolgáltatást nyújtók ré-
szére.

(3) A digitális mûsorszóró hálózat, illetve mûsorszóró
adó üzemeltetõje a mûsorterjesztési szolgáltatás, kiegészí-
tõ digitális szolgáltatás, illetve más elektronikus hírközlési
szolgáltatás megkezdését, amennyiben maga végzi, az
Eht. vonatkozó szabályainak megfelelõen köteles bejelen-
teni.

(4) Az Rttv. 1/A. §-ának (1)–(4) bekezdéseiben megha-
tározott feltételek alapján magyar joghatóság alá tartozó,
digitális mûsorszóró hálózaton, illetve mûsorszóró adón
nyújtott mûsorszolgáltatás az Rttv. 113. §-a szerinti nyil-
vántartásba vétel alapján kezdhetõ meg. Nincs szükség
újabb nyilvántartásba vételre a hatályos mûsorszolgáltatá-
si szerzõdés alapján szolgáltatott mûsorok, illetve a kizá-
rólag mûsorelosztó rendszer segítségével végzett mûsor-
szolgáltatás digitális mûsorszóró hálózaton történõ egy-
idejû terjesztéséhez.

(5) A digitális mûsorszóró hálózat üzemeltetõjét e tör-
vényben, illetve az (1) bekezdés szerinti pályázat során
meghatározott továbbítási, illetve szerzõdéskötési kötele-
zettség terheli. A digitális mûsorszóró adó üzemeltetõjét
az (1) bekezdés szerinti pályázat során meghatározott to-
vábbítási kötelezettség terheli.

(6) A digitális mûsorszóró hálózat, illetve mûsorszóró
adó üzemeltetõje kizárólag a rendelkezésre álló adatátvite-
li kapacitás mûsorterjesztésre le nem kötött hányadát jogo-
sult – ebben a sorrendben – kiegészítõ digitális szolgálta-
tás, és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás céljára
használni, illetve más számára ilyen szolgáltatás nyújtása
céljából a fennmaradó szabad kapacitás használatára áten-
gedni.

(7) Digitális mûsorszóró hálózaton, illetve mûsorszóró
adón kiegészítõ digitális szolgáltatás, és/vagy elektronikus
hírközlési szolgáltatás céljaira a (6) bekezdés szerinti sza-
bad kapacitás az átviteli hálózatban rendelkezésre álló
adatátviteli kapacitás 15%-áig használható fel. Törvény
ennél alacsonyabb mértéket is megállapíthat.
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Kiegészítõ digitális szolgáltatások

9. § (1) Amennyiben a kiegészítõ digitális szolgáltatás
szerkesztett szöveges, vagy televíziós mûsorszolgáltatásnak
nem minõsülõ képi tartalmak közzétételét, vagy a nyilvános-
ság számára elérhetõvé tételét is magában foglalja, és a mû-
sorterjesztés során a mûsor jelekkel együtt vagy kiegészítõ
mûszaki megoldással, nem kizárólag egyedi lekérdezés
alapján továbbított jelekkel mûködik, a kiegészítõ digitális
szolgáltató nyilvántartásba vétel céljából a szolgáltatás meg-
kezdése elõtt köteles bejelenteni szolgáltatását a Hatóság-
nak. A bejelentésben meg kell jelölni a szolgáltatás megkez-
désének tervezett idõpontját és annak a büntetlen elõéletû
személynek a nevét és lakcímét, aki a sajtó- és más törvény
szerinti felelõsséget viseli a tevékenységért.

(2) A Hatóság a kiegészítõ digitális szolgáltatót az
Eht. 76. §-ának megfelelõ alkalmazásával nyilvántartásba
veszi.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítõ digitális szolgál-
tatást nyújtó e törvény 30–34. §-ai alapján hozzáférési jo-
gosultsággal rendelkezik.

(4) A hozzáférési jogosultsággal rendelkezõ kiegészítõ
digitális szolgáltatást nyújtót a Hatóság az Eht.
151–152. §-ai szerint adatok szolgáltatására kötelezheti.

10. § (1) A 9. § szerinti kiegészítõ digitális szolgáltatás
tartalmára az Rttv. 3–4. §-ai és 4/A–5/F. §-ai és 89. §-a
megfelelõen alkalmazandók. A kiegészítõ digitális szol-
gáltatások tartalmára vonatkozó további szabályokat kü-
lön törvény határozza meg.

(2) A 9. § szerinti kiegészítõ digitális szolgáltatás e tör-
vény szerinti jogszerûségét a Hatóság piacfelügyeleti eljá-
rás keretében ellenõrzi. Az eljárásban az (1) bekezdésben
meghatározott követelményekkel kapcsolatosan az Orszá-
gos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület)
szakhatóságként jár el. A Hatóság jogsértés megállapítása
esetében az Eht. 67–68. §-a szerinti piacfelügyeleti eljárás
jogkövetkezményeit alkalmazza.

Mûsorszolgáltatás

11. § (1) A mûsorszolgáltatót e törvény hatálya alá tarto-
zó tevékenysége tekintetében e törvény 30–34. §-aiban
foglalt hozzáférési jogosultságok illetik meg.

(2) A mûsorszolgáltatást nyújtók vonatkozásában a
Hatóság az Eht. 151–152. §-ai szerint adatszolgáltatási kö-
telezettség elõírására jogosult.

Nyilvántartások átadása, vezetése

12. § (1) A Hatóság a mûsorterjesztõkrõl, a kiegészítõ
digitális szolgáltatást nyújtókról vezetett nyilvántartások
másolatát átadja a Testületnek.

(2) A Testület a mûsorszolgáltatókról vezetett nyilván-
tartás másolatát átadja a Hatóságnak.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben említett nyilvántartásokba
bejegyzett szolgáltatókról és a nyilvántartásban bekövet-
kezett változásról a Hatóság, illetve a Testület a bejegyzés-
tõl számított nyolc napon belül tájékoztatják egymást.

III. Fejezet

FREKVENCIÁK HASZNÁLATI JOGA

Általános szabályok

13. § (1) A Hatóság a nemzetközi kötelezettségvállalá-
sokkal összhangban a rugalmas frekvenciagazdálkodás
eszközeivel lehetõvé teszi

a) a mûsorszórásra felosztott frekvenciákon a vonatko-
zó szabványok szerinti digitális mûsorszórás bevezetését,

b) a mûsorszórásra felosztott frekvenciákon kiegészítõ
digitális szolgáltatások nyújtását,

c) a mûsorszóró frekvenciákon üzemelõ egyéb, többek
között védelmi célokat szolgáló rendszerek és eszközök
kivonásig történõ alkalmazását.

(2) A Hatóság a rugalmas frekvenciagazdálkodás esz-
közeivel a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal össz-
hangban arra törekszik, hogy az analóg frekvenciahaszná-
lat kiváltásra kerüljön a hatékony frekvenciagazdálkodást
lehetõvé tevõ digitális mûsorszórási technológiákkal.
Ennek keretében a digitális átállás folyamata alatt a Ható-
ság jogosult

a) az analóg és digitális frekvenciához kapcsolódó
jogosultságok – a frekvenciahasználati jogosultsággal ren-
delkezõk és a rádióengedély jogosultjainak elõzetes tájé-
koztatása mellett – más hasonló mûszaki feltételekkel ren-
delkezõ analóg, vagy digitális mûsorterjesztési célú frek-
venciahasználati jogosultságra történõ cseréjét kezdemé-
nyezni,

b) e törvény alapján a rádióengedélyt visszavonni, va-
lamint

c) az új jogosultsághoz kapcsolódó frekvenciakijelö-
lést elvégezni, és az új rádióengedélyt kiadni.

Mûsorszórásra felosztott frekvenciák
frekvenciahasználati jogosultsága

14. § (1) A digitális rádió- vagy televízió-mûsorszóró
hálózat, illetve mûsorszóró adó üzemeltetõje a pályázat-
ban szereplõ mûszaki és ellátottsági jellemzõket biztosító
mûsorszóró hálózat mûködéséhez szükséges frekvencia
tartományt alkotó frekvenciák használatára szerez jogo-
sultságot. A digitális rádió- vagy televízió-mûsorszóró há-
lózat üzemeltetõje a pályázatban szereplõ egyedi frekven-
ciák frekvenciahasználati jogosultságát nem szerzi meg.
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(2) A földfelszíni analóg mûsorszórás útján megvalósu-
ló televíziós mûsort szolgáltató mûsorszolgáltató a mûsor-
szóró frekvenciasáv – nem egyedi frekvenciák – használa-
tára szerez frekvenciahasználati jogosultságot.

(3) A földfelszíni analóg mûsorszórás útján megvalósu-
ló rádiómûsort szolgáltató mûsorszolgáltató a pályázatban
megjelölt frekvenciára szerez frekvenciahasználati jogo-
sultságot.

(4) A Hatóság az (1)–(3) bekezdés szerint megszerzett
jogosultság alapján, a jogosult, vagy a vele szerzõdött mû-
sorterjesztõ kérelmére elindítja a frekvenciakijelölési és
rádióengedélyezési eljárásokat.

(5) Ha a kérelmezett egyedi frekvenciák cseréje, vagy
rádióengedély visszavonása válik szükségessé e törvény
vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján, az eljárást
a Hatóság kezdeményezi.

Mûsorszórásra felosztott frekvenciák kijelölése

15. § (1) A Hatóság a mûsorszóró adó mûsorszórásra
felosztott frekvenciáját a frekvenciára vonatkozó frekven-
ciahasználati jogosultsággal rendelkezõ és a mûsorterjesz-
tést maga végzõ mûsorszolgáltató, vagy más esetben a jo-
gosulttal szerzõdött mûsorterjesztõ számára a benyújtott
besugárzási tervek alapján jelöli ki.

(2) A frekvenciakijelölési eljárást a Hatóság az Eht. és
e törvény szerint folytatja le.

(3) A mûsorszóró adó frekvenciakijelölése tartalmazza:
a) a frekvenciadíjat,
b) a mûsorszóró adó telepítésének és üzemeltetésének

mûszaki feltételeit és elõírásait,
c) amennyiben a mûsorszóró adó digitális rádió- vagy

televízió-mûsorszóró hálózathoz, vagy digitális mûsorszó-
ró adóhoz tartozik, a hálózat, illetve a jogosultság megje-
lölését, illetve utalást arra, hogy a kijelölt frekvencia a há-
lózatba, vagy a digitális mûsorszóró adóhoz illeszkedõ – a
digitális mûsorszóró hálózat, vagy mûsorszóró adó üze-
meltetési jogosultságára irányuló pályázatban megje-
lölt – mûszaki és ellátási jellemzõket biztosító másik
frekvenciára cserélhetõ,

d) amennyiben a mûsorszóró adó földfelszíni analóg
mûsorszórás útján megvalósuló televíziós mûsorszolgálta-
táshoz kapcsolódik, a mûsorszóró frekvenciasáv megjelö-
lését, illetve utalást arra, hogy a kijelölt frekvencia a mû-
sorszóró frekvenciasávba tartozó, a pályázatban megjelölt
mûszaki és ellátási jellemzõket és a vételkörzetet biztosító
másik frekvenciára cserélhetõ a Hatóság által, valamint

e) a digitális rádió- vagy televízió-mûsorszóró hálózat,
digitális mûsorszóró adó, a mûsorszóró frekvenciasáv, il-
letve a frekvencia frekvenciahasználatára vonatkozó jogo-
sultságot megadó döntés vagy hatósági szerzõdés számát,
a döntés vagy hatósági szerzõdés meghozatalának idõ-
pontját,

g) a digitális rádió- vagy televízió-mûsorszóró hálózat,
digitális mûsorszóró adó, a mûsorszóró frekvenciasáv, il-
letve a földfelszíni analóg rádiómûsor mûsorszórására fel-
osztott frekvencia frekvenciahasználati jogosultságához
kapcsolódó meghatározott feltételrendszert,

f) a külön jogszabályban meghatározottakat.

Mûsorszórásra felosztott frekvenciák rádióengedélye

16. § (1) A Hatóság a mûsorszóró adó rádióengedélyét a
15. § szerinti jogerõs frekvenciakijelölésben foglaltak tel-
jesítése esetén adja ki.

(2) A mûsorszóró adó rádióengedélye tartalmazza:
a) a 15. § (3) bekezdésének b)–f) pontjában foglaltakat,
b) a frekvenciadíjat, valamint
c) a külön jogszabályban meghatározottakat.

(3) A Hatóság a mûsorszóró adó rádióengedélyét a digi-
tális rádió- vagy televízió-mûsorszóró hálózat vagy mû-
sorszóró adó, a mûsorszóró frekvenciasáv, illetve a frek-
vencia használatát biztosító jogosultság érvényességi ide-
jének lejártáig adja ki.

(4) A Hatóság a rádióengedélyben foglaltak teljesítését
piacfelügyeleti eljárásban ellenõrzi. Az eljárás megindítá-
sát a Testület is kezdeményezheti. Amennyiben a Hatóság
a rádióengedélyben foglaltak megsértését állapította meg,
az eljárás eredményérõl a Testületet tájékoztatja.

(5) A Testület által kezdeményezett eljárás igazolt költ-
ségeit a Testület megtéríti. Ha ezen ellenõrzés eredménye
szerint a mûsorszolgáltatási szerzõdésben, illetve a rádió-
engedélyben foglalt feltételeket a mûsorszolgáltató, vagy
a mûsorterjesztõ megszegte, az eljárás költségeit az köte-
les megtéríteni, aki a feltételek megszegéséért felelõs.

Üzemeltetési feltételek

17. § (1) A mûsorszolgáltató és a mûsorterjesztõ a digi-
tális mûsorszórás követelményeinek teljesítése során köte-
les együttmûködni.

(2) A mûsorterjesztõ – ideértve a saját mûsorterjesztést
végzõ mûsorszolgáltatót is – köteles a mûsorszolgáltatók
által a mûsorterjesztésre átadott mûsorszolgáltató és a mû-
sor azonosító jeleket, a mûsorszám kiskorúak védelme ér-
dekében az Rttv.-ben meghatározott kategóriájának meg-
felelõ azonosító jeleket, a digitális televíziókészülék, kép-
és hangrögzítõ berendezések, vagy más elektronikus hír-
közlõ berendezések vezérlésére szolgáló jeleket folyama-
tosan sugározni. Az azonosító információnak vagy jelnek
mûsorok szerint megkülönböztethetõnek kell lennie.

(3) A mûsorterjesztõ – ideértve a saját mûsorterjesztést
végzõ mûsorszolgáltatót is – mûsorszóró adója mérõjelet,
mérõábrát, állóképet, monoszkópot a mûsor megkezdése
elõtt és befejezése után legfeljebb tíz percig, mûsor közben
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legfeljebb két percig sugározhat. Üzemzavar esetén e kor-
látozás nem alkalmazható.

Frekvenciacsere és a rádióengedély
visszavonása

18. § (1) Ha az analóg rádiómûsor mûsorszórása a
vonatkozó mûsorszolgáltatási jogosultság érvényességi
idejének lejárta elõtt azért nem folytatható, mert a rádióen-
gedélyt e törvény 13. §-a alapján a mûsorszolgáltatónak fel
nem róható okból a Hatóság visszavonja, a Testület a mû-
sorszolgáltatónak pályázati kiírás nélkül hasonló feltéte-
lekkel a frekvenciasáv és/vagy a frekvencia tekintetében
más mûsorszolgáltatási jogosultságot kínál fel.

(2) A Testület a mûsorszolgáltatási szerzõdés módosítá-
sát nem teheti a frekvenciacserével össze nem függõ felté-
telek elfogadásától függõvé. A módosítás a mûsorszolgál-
tatási jogosultság idõtartamát nem érinti. A módosítás so-
rán a szerzõdésben rendelkezni kell a mûsorszolgáltató
frekvenciacserével kapcsolatos igazolt költségeirõl.

(3) A Hatóság a rádióengedély visszavonásáról a Testü-
letet tájékoztatja.

(4) A rádióengedély visszavonásáról szóló határozatban
a teljesítés határnapját vagy határidejét úgy kell megállapí-
tani, hogy megfelelõ idõ álljon rendelkezésre a mûsorszol-
gáltatási szerzõdés módosítására.

19. § (1) Ha a digitális rádió- vagy televízió-mûsorszóró
hálózat, digitális mûsorszóró adó vagy a mûsorszóró frek-
venciasáv használatát biztosító frekvenciahasználati jogo-
sultság (frekvenciahasználati jogosultság) alapján kiadott
rádióengedélyt e törvény 13. §-a alapján a mûsorszolgálta-
tónak fel nem róható okból a Hatóság visszavonja, a Ható-
ság a frekvenciahasználati jogosultság feltételeit teljesítõ
más frekvenciát jelöl ki, és erre rádióengedélyt ad ki, illet-
ve szükség esetén megfelelõen módosítja a rádióengedé-
lyeket.

(2) Az (1) bekezdés szerint új kiadott frekvencia akkor
teljesíti a frekvenciahasználati jogosultság feltételeit, ha a
jogosultság megszerzésének idõpontjához képest a jogo-
sultsághoz tartozó vételkörzet az ellátott lakosság számát
tekintve a természetes népességfogyás kivételével nem
csökken, a mûsorok vételi módja nem lesz hátrányosabb,
illetve amennyiben a jogosultság piaci értéke meghatáro-
zásra került a frekvenciahasználatra vonatkozó döntésben,
vagy hatósági szerzõdésben, a piaci érték nem csökken.

(3) Az (1) bekezdés szerinti frekvenciacsere nem jelenti
a frekvenciahasználati jogosultságot biztosító szerzõdés
vagy hatósági szerzõdés módosítását.

(4) A Hatóság a rádióengedély visszavonásáról, az új
frekvenciahasználati jog, illetve rádióengedély kiadásáról
a Testületet, a mûsorterjesztõt és a frekvenciahasználati
jogosultsággal rendelkezõt tájékoztatja.

(5) Analóg mûsorszórásra felosztott frekvencia a mû-
sorszóró frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságá-
val rendelkezõ mûsorszolgáltató beleegyezésével cserél-
hetõ digitális mûsorszórásra felosztott frekvenciára, ha a
vételkörzetben a lakosság számára az analóg vételhez
szükséges készülékekhez hasonló arányban rendelkezésre
áll a digitális mûsorszórási szolgáltatás vételére alkalmas
készülék.

(6) A rádióengedély visszavonásáról szóló határozat az
új rádióengedély közlésével lép hatályba.

(7) A mûsorszóró frekvenciasáv frekvenciahasználati
jogosultságával rendelkezõ televízió mûsorszolgáltató a
frekvenciacserével kapcsolatos igazolt költségeivel a frek-
venciadíjat csökkenteni kell. A díjcsökkentést a mûsor-
szolgáltatóval szerzõdött mûsorterjesztõ köteles a mûsor-
szolgáltató felé érvényesíteni. Amennyiben a díjcsökken-
tés nem fedezi az igazolt költségeket, a központi költség-
vetés a különbözetet megtéríti.

Analóg és digitális mûsorszórásra felosztott
frekvenciák díja

20. § (1) A mûsorszórásra felosztott frekvenciák hasz-
nálatának díjait annak figyelembevételével kell meghatá-
rozni, hogy az elõsegítse a digitális mûsorszolgáltatás mi-
nél szélesebb körû elterjedését és igénybevételét.

(2) A mûsorszórásra felosztott frekvenciák használatá-
nak díját a továbbított digitális mûsorok, illetve a továbbí-
tott kiegészítõ digitális szolgáltatások számára, és az ezek
által igénybevett adatátviteli kapacitásra figyelemmel kell
meghatározni.

(3) A földfelszíni digitális mûsorszórás célját szolgáló
frekvenciák után legfeljebb a digitális átállás 38. §-ban
meghatározott céldátumáig a külön jogszabály alapján
meghatározott kedvezményes használati díjat kell fizetni.

IV. Fejezet

A VÉLEMÉNYEK SOKSZÍNÛSÉGÉT SZOLGÁLÓ
RENDELKEZÉSEK

Alkotmányos kötelezettségek

21. § (1) Az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megál-
lapodásban, valamint az 1998. évi XLIX. törvénnyel kihir-
detett, a határokat átlépõ televíziózásról szóló, Strasbourg-
ban, 1989. május 5-én kelt európai egyezményben, és ki-
egészítõ Jegyzõkönyvében részes valamely állam jogható-
sága alá tartozó mûsorszolgáltató mûsorának tartalmáért a
mûsorterjesztõ nem felelõs, kivéve az Rttv.-ben meghatá-
rozott eseteket. A Testület erre vonatkozó döntése alapján
azonban köteles a mûsor mûsorterjesztését felfüggeszteni,
illetve megszüntetni.
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(2) A mûsorterjesztõ nem terjeszthet (1) bekezdésbe
nem tartozó olyan mûsort, amely az Rttv. 3. és 4/A. §-ai-
ban foglalt alapelveknek nem felel meg.

(3) A mûsorterjesztés e § szerinti jogszerûségét a Ható-
ság piacfelügyeleti eljárás keretében ellenõrzi. Az eljárás-
ban az (1) és (2) bekezdésben meghatározott követelmé-
nyekkel kapcsolatosan a Testület szakhatóságként jár el.
A Hatóság megállapított jogsértés esetében az Eht.
67–68. § szerinti piacfelügyeleti eljárás jogkövetkezmé-
nyeit alkalmazza.

(4) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései nem érintik az
Rttv. 1/A. §-ának (1)–(4) bekezdései alapján magyar jog-
hatóság alá tartozó mûsorszolgáltatásokat, amelyekre az
Rttv. mûsorszolgáltatásra vonatkozó szabályait kell alkal-
mazni.

22. § (1) A mûsorterjesztõk az általuk a továbbított mû-
sorok között kizárólag gazdasági és mûszaki jellemzõk
szerint tehetnek különbséget; a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével nem tehetnek különbséget a tartalmuk alapján.

(2) A mûsorterjesztõk külön törvényben meghatározot-
tak szerint kötelesek a nemzeti kultúra mûsorterjesztésen
keresztüli megõrzésére, védelmére és támogatására.

(3) A mûsorterjesztõ és a mûsorszolgáltató között létre-
jött szerzõdés nem tartalmazhat olyan kikötést, illetve a fe-
lek nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely

a) kizárja azt, hogy a mûsorterjesztõ valamely mûsor-
szolgáltatóval szerzõdést kössön,

b) a mûsorszolgáltatóval szemben hátrányos következ-
mények alkalmazását teszi lehetõvé más mûsorterjesztõ
átviteli rendszeren való megjelenés esetén.

(4) Az analóg földfelszíni mûsorszórás kivételével az
azonos mûsorszolgáltatóval vagy mûsorterjesztõvel irá-
nyítási viszonyban álló mûsorszolgáltatások száma nem
haladhatja meg az adott átviteli rendszeren terjesztett mû-
sorszolgáltatások huszonöt százalékát.

23. § A mûsorszórásra felosztott frekvenciák használati
jogosultságára vonatkozó pályázatokon a közszolgálati és
nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató vállalkozások,
társadalmi szervezetek az Rttv. 101. § (3) bekezdésének
megfelelõ alkalmazásával elõnyt élveznek.

Továbbítási kötelezettség

24. § (1) A nemzeti, etnikai kisebbségi és az európai
kultúra megõrzése, védelme, illetve továbbfejlesztése, a
nemzeti, illetve etnikai kisebbségi nyelv ápolása, az állam-
polgárok tájékozódási szükségleteinek kielégítése, a de-
mokratikus közéletben való részvételük elõsegítése, és a
vélemények sokszínûségének megõrzése érdekében a mû-
sorterjesztõt a 25. § szerinti kötelezettségek, a médiapoliti-
kai szempontból meghatározó jelentõségû mûsorterjesztõt

a 25. § és a 26. § szerinti kötelezettségek terhelik,
amennyiben szolgáltatása révén egyszerre több mûsorhoz
biztosít hozzáférést (továbbítási kötelezettség).

(2) Médiapolitikai szempontból meghatározó jelentõsé-
gûnek minõsül a mûsorterjesztõ (a továbbiakban: megha-
tározó mûsorterjesztõ), ha

a) elõfizetõinek száma meghaladja a százezer fõt, vagy
b) ingyenesen hozzáférhetõ mûsorterjesztés esetén vé-

telkörzete a Magyar Köztársaság lakosságának több mint
egyharmadára kiterjed
és a mûsorterjesztõ vagy azzal irányítási viszonyban álló
szolgáltató vagy vállalkozás a Magyar Köztársaság terüle-
tén végzett mûsorterjesztésbõl vagy az ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásból származó árbevétele meghaladja az évi
1000 millió forintot.

(3) Kétség esetén a meghatározó mûsorterjesztõ köteles
bizonyítani, hogy esetében a (2) bekezdés szerinti feltéte-
lek nem állnak fenn.

25. § (1) A közszolgálati mûsorszolgáltatók az Rttv.
132. §-ában meghatározott mûsorait a mûsorterjesztõ alap-
szolgáltatásként köteles továbbítani és e mûsorszolgáltatá-
sokhoz való hozzáférésért többletdíjat az elõfizetõtõl nem
lehet kérni.

(2) A közszolgálati mûsorszolgáltatók az Rttv.
132. §-ában meghatározott, mûsorszórással terjesztett mû-
sorait ingyenesen kell a felhasználók számára hozzáférhe-
tõvé tenni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem érintik az
Rttv. 79–84. §-ában foglalt üzembentartási díjat.

(4) A mûsorszórással megvalósított mûsorterjesztés ki-
vételével a mûsorterjesztési szolgáltatás valamennyi köz-
szolgálati mûsorszolgáltató számára díjmentes és a köz-
szolgálati mûsorszolgáltató sem követelhet mûsorai ter-
jesztéséért a mûsorterjesztõtõl ellenszolgáltatást.

(5) A mûsorterjesztõt – teljes kapacitásának legalább tíz
százalékáig, de legfeljebb három mûsorszolgáltatóig – a
helyi mûsorszolgáltatók szerzõdéses ajánlatára – különös
tekintettel a helyi közmûsor-szolgáltatóra vagy helyi nem
nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóra – szerzõdéskötési
kötelezettség terheli. Ha a szerzõdéses ajánlatok között he-
lyi nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóé vagy mûsor-
szolgáltatóké is megtalálható, úgy a mûsorterjesztõt leg-
alább egy helyi nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóra
vonatkozóan szerzõdéskötési kötelezettség terheli.

(6) A mûsorterjesztõt – kapacitása további tíz százalé-
káig, de legfeljebb három mûsorszolgáltató összesen há-
rom mûsoráig – a magyarországi körzeti vagy országos
mûsorszolgáltató szerzõdéses ajánlatára szerzõdéskötési
kötelezettség terheli.

(7) Amennyiben az (5) és (6) bekezdés szerinti mûsor-
terjesztõ átviteli rendszere több, egymástól mûszakilag el-
különíthetõ, külön helyi, illetve körzeti szolgáltatási terü-
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letet kiszolgáló részekbõl áll, amelyek révén a mûsorter-
jesztõ az egyes szolgáltatási területeken eltérõ szolgálta-
tást nyújt, vagy nyújthat, az (5) és (6) bekezdés szerinti kö-
telezettségek szolgáltatási területenként értelemszerûen
külön-külön terhelik.

(8) Az (5) és (6) bekezdés alkalmazásában az a nyilván-
tartásba vett vállalkozás tekintendõ mûsorszolgáltatónak,
amely

a) a mûsorterjesztõtõl mûsorszolgáltatás terjesztését
igényli, és

b) székhelye a körzeti, helyi mûsorterjesztõ vételkörze-
tében, illetve a (7) bekezdés szerinti elkülönült szolgáltatá-
si területen található, és mûsorát célzottan a körzeti, helyi
mûsorterjesztõ vételkörzetében élõ elõfizetõk számára
nyújtja, és

c) napi mûsorideje – televíziós vásárlás és napon belüli
ismétlések nélkül – a négy órát eléri.

(9) Az (5)–(8) bekezdés alkalmazásában a mûsorter-
jesztõ információs csatornája nem vehetõ figyelembe.

26. § (1) A meghatározó mûsorterjesztõ
a) a nemzeti, etnikai kisebbségi, illetve európai kultúra

megõrzését, védelmét, illetve továbbfejlesztését, vagy
b) a nemzeti, etnikai kisebbségi nyelv ápolását, vagy
c) az állampolgárok tájékozódási és tájékoztatási szük-

ségleteinek kielégítését, vagy
d) az állampolgárok demokratikus közéletben való

részvétele elõsegítését, vagy
e) a vélemények sokszínûségének megõrzését, vagy
f) a média pluralizmust

szolgáló mûsorszolgáltató gazdaságilag és mûszakilag in-
dokolt szerzõdéses ajánlata esetén negyven televíziós mû-
sorig köteles szerzõdést kötni a mûsorszolgáltatóval és to-
vábbítani a mûsorszolgáltató mûsorát az elõfizetõk felé.

(2) A meghatározó mûsorterjesztõ az (1) bekezdésben
foglaltakat szolgáló mûsorszolgáltatókkal kapcsolatos
szerzõdéses feltételeit az ésszerûség követelményének
megfelelõen úgy köteles kialakítani, hogy a mûsorterjesz-
tési szolgáltatás szempontjából azok indokoltak, átlátha-
tóak és ellenõrizhetõek legyenek. Ezzel ellentétes feltétel
nem alkalmazható.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat a következõ szerzõ-
déses feltételekre kell alkalmazni:

a) a meghatározó mûsorterjesztõ csomagképzésének
alapelvei, a különbözõ elõfizetõi csomagokba való beke-
rülés mûsortípusra vonatkozó vagy egyéb feltételei;

b) a mûsorszolgáltatóknak fizetett mûsordíjjal kapcso-
latos szerzõdéses feltételek, a mûsorterjesztõ díjfizetési
politikájának alapelvei, díjazási idõszakai, a díjfizetés
módja és ideje (amennyiben alkalmazható);

c) a szolgáltató által a mûsor átviteléért alkalmazott díj,
mûsordíj kedvezmény, vagy egyéb díj programcsomagon-
ként vagy mûsoronként;

d) a mûsorterjesztési szerzõdés megkötésére vonatko-
zó eljárás, a mûsorterjesztési szolgáltatás igénybevételé-

nek módja és feltételei, esetleges mûszaki, gazdasági vagy
egyéb korlátai;

e) a mûsorterjesztési szolgáltatás alapját képezõ mû-
szaki infrastruktúra leírása és a szolgáltatás minõségi cél-
értékei;

f) a mûsorterjesztési szolgáltatást igénybevevõ mûsor-
szolgáltató azon paraméterei és adatai, amelyek a mûsor-
terjesztési szerzõdés megkötésének feltételét képezik;

g) a mûsorterjesztési szerzõdés módosításának, meg-
szûnésének esetei és feltételei;

h) a mûsorterjesztési szolgáltatás szünetelésének
esetei;

i) szerzõdésszegés és annak jogkövetkezményei.

(4) A meghatározó mûsorterjesztõ a (2) bekezdésben
meghatározott mûsorszolgáltatókra vonatkozó (3) bekez-
dés szerinti szerzõdéses feltételeit köteles a honlapján hoz-
záférhetõvé tenni. A meghatározó mûsorterjesztõ a szerzõ-
déses feltételek módosítása esetén legalább az új szerzõdé-
si feltételek hatálybalépése elõtt harminc nappal köteles az
új szerzõdési feltételeket hozzáférhetõvé tenni.

(5) Az ajánlat objektív mûszaki okok miatt akkor utasít-
ható vissza, ha az ajánlatban megjelölt szolgáltatási igény
veszélyezteti a mûködés biztonságát, illetve a hálózat egy-
ségét.

(6) Az ajánlat objektív gazdasági okok miatt akkor uta-
sítható vissza, ha az ajánlatban megjelölt díjak olyan mér-
tékben eltérnek a költségektõl (beleértve a szokásos hasz-
not is), hogy a megállapodás nem lehetséges.

(7) Kétség esetén a mûsorterjesztõ köteles bizonyítani,
hogy a mûsor továbbítása gazdaságilag vagy mûszakilag
nem indokolt.

27. § (1) Amennyiben a 25. és a 26. § szerinti szerzõdés
az ajánlattételtõl számított harminc napon belül nem jön
létre, a mûsorszolgáltató az Eht. 49. §-a szerint jogosult
jogvitás eljárást kezdeményezni.

(2) Amennyiben a jogvitás eljárásban a mûsorszolgálta-
tás helyi vagy körzeti jellege, illetve a 26. § (1) bekezdése
szerinti szerepe vitatott, e kérdésben a Testület, mint szak-
hatóság jár el.

28. § (1) Az e fejezetben foglalt kötelezettségek betartá-
sát a Hatóság piacfelügyeleti eljárás keretében ellenõrzi.

(2) Az e fejezetben foglalt kötelezettségek érvényesülé-
sérõl, alkalmazásuk gyakorlati tapasztalatairól, illetve az
(1) bekezdés szerinti piacfelügyeleti eljárások tapasztala-
tairól a Hatóság a Testülettel közösen legalább kétévente
jelentést készít.

(3) A Hatóság a (2) bekezdés szerinti jelentést az Eht.
36. §-a szerint egyezteti az érdekeltekkel.

(4) Amennyiben a jelentés alapján indokolt, a Hatóság,
illetve a Testület kezdeményezi a kötelezettségek módosí-
tását.
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Adatszolgáltatás

29. § (1) A mûsorterjesztõ köteles a mûsorszolgáltatók-
kal kötött valamennyi szerzõdését a közöttük fennálló jog-
viszony teljes idõtartama alatt, valamint a jogviszony meg-
szûnését követõen öt évig megõrizni, illetve a szerzõdéses
jogviszonyról a Hatóság részére adatot szolgáltatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat adatszolgáltatási
eljárás során a mûsorterjesztõ akkor is köteles benyújtani,
ha az abban foglaltak üzleti titoknak minõsülnek.

V. Fejezet

A VERSENYT BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

Feltételes hozzáférési rendszerek és egyéb eszközök

30. § (1) A digitális mûsorterjesztés átviteli rendszerétõl
függetlenül bármely feltételes hozzáférési rendszer üze-
meltetõje az általa üzemeltetett feltételes hozzáférési rend-
szer tekintetében köteles biztosítani az átvitel költséghaté-
kony ellenõrzéséhez szükséges mûszaki feltételeket, hogy
a mûsorterjesztõk, illetve átviteli hálózat üzemeltetõk he-
lyi vagy regionális szinten teljes körûen ellenõrizzék az
ilyen feltételes hozzáférési rendszereket igénybevevõ
szolgáltatásokat és az elõfizetõk számát.

(2) A mûsorterjesztés átviteli rendszerétõl függetlenül
bármely feltételes hozzáférési rendszer üzemeltetõje,
amely digitális televízió- és rádiószolgáltatásokhoz nyújt
feltételes hozzáférési szolgáltatásokat, és amelynek a hoz-
záférési szolgáltatásaitól függ az, hogy a mûsorszolgálta-
tók elérik-e a lehetséges nézõk vagy hallgatók bármely
csoportját, köteles

a) valamennyi mûsorszolgáltató és kiegészítõ digitális
szolgáltatást nyújtó számára a versenyjogi szabályokkal
összeegyeztethetõ tisztességes, ésszerû és az egyenlõ elbá-
nás elvének megfelelõ módon olyan mûszaki szolgáltatá-
sokat kínálni, amelyek lehetõvé teszik a mûsorszolgálta-
tók, illetve a digitális mûsorterjesztõk szolgáltatásainak
vételét a feltételes hozzáférési szolgáltatás üzemeltetõje
által rendelkezésre bocsátott digitális vevõdekóderek se-
gítségével erre jogosított elõfizetõk, vagy felhasználók
számára,

b) a feltételes hozzáférési szolgáltatások nyújtására irá-
nyuló tevékenysége tekintetében külön számviteli nyil-
vántartást vezetni.

(3) A feltételes hozzáférési termékekkel és rendszerek-
kel kapcsolatos iparjogvédelmi és szerzõi jogok jogosult-
jai a fogyasztói berendezések gyártói részére az engedé-
lyezés során kötelesek biztosítani, hogy az engedélyezés
tisztességes, ésszerû és az egyenlõ elbánás elvének megfe-
lelõ feltételekkel történjék.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt kötelezettségeken
túl az elektronikus mûsorkalauzzal, valamint hasonló tájé-

koztató (listázó) vagy irányító (navigáló) eszközök kezelõi
felületeinek megjelenésével, összeállításával kapcsolato-
san további hozzáférési kötelezettségek írhatók elõ külön
jogszabályban meghatározottak szerint.

(5) A mûsorterjesztõk olyan feltételes hozzáférési rend-
szereket kötelesek üzemeltetni, amelyek lehetõvé teszik,
hogy a szülõk korlátozhassák a kiskorúak számára nem
ajánlott tartalmakhoz való hozzáférést.

Interaktív digitális televíziós szolgáltatások
együttmûködési képessége

31. § (1) Az interaktív digitális televíziós szolgáltatások
nyújtására alkalmas digitális átviteli hálózatot üzemeltetõ
mûsorterjesztõk és mûsorszolgáltatók (e § alkalmazásá-
ban: kötelezettek) az átvitel módjára tekintet nélkül köte-
lesek nyílt alkalmazási program interfész (a továbbiakban:
API) használatára törekedni.

(2) Az interaktív digitális televíziós szolgáltatások
nyújtására alkalmas digitális átviteli hálózatokhoz csatla-
koztatható digitális televíziókészülék és elektronikus hír-
közlõ berendezés gyártói (e § alkalmazásában: kötelezett
gyártók) e készülékek vonatkozásában kötelesek figye-
lembe venni a nyílt API-ra vonatkozó elõírásokat.

(3) A kötelezettek és a kötelezett gyártók az API-hoz
való hozzáférési feltételeiket a tisztességesség, ésszerûség
és az egyenlõ elbánás elvének figyelembevételével alakít-
ják ki.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt feltételek egységes
alkalmazásáról a kötelezettek és a kötelezett gyártók egy-
más között megállapodást köthetnek.

(5) A Hatóság a (4) bekezdésben meghatározott megál-
lapodást közzéteszi.

32. § (1) Az, aki a digitális interaktív televíziós szolgál-
tatás nyújtásához szükséges szoftver alapját képezõ infor-
máció, különösen a szoftver csatlakozó felületének alapját
képezõ ötlet, elv, elgondolás, eljárás, mûködési módszer
vagy matematikai mûvelet (a továbbiakban együtt: infor-
máció) felett rendelkezni jogosult, tisztességes, ésszerû és
az egyenlõ elbánás elvének megfelelõ feltételek mellett,
megfelelõ díjazás ellenében a mûsorszolgáltató, illetve a
digitális mûsorterjesztõ részére hozzáférést biztosít min-
den olyan információhoz, amely az API által támogatott
bármely szolgáltatás teljes mûködõképességéhez szüksé-
ges. E rendelkezés nem érinti az API-n fennálló szerzõi
jogi jogosultságokat.

(2) Amennyiben a felek az (1) bekezdésben foglaltak
fennállásával, vagy a díjazással kapcsolatban nem tudnak
megállapodni, bármely fél jogosult az Eht. 49. §-a szerint
jogvitás eljárást kezdeményezni.
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Elektronikus mûsorkalauz

33. § (1) Az elektronikus mûsorkalauz szolgáltatója,
amilyen mértékben az a kezelõi felületek megjelenítésé-
hez és összeállításához szükséges, hozzáférést nyújt az
elektronikus mûsorkalauz szolgáltatáshoz valamennyi
mûsorszolgáltató és kiegészítõ digitális szolgáltató számá-
ra tisztességes, ésszerû feltételek mellett, az egyenlõ elbá-
nás elvének megfelelõen.

(2) Az egyenlõ elbánás elvét nem érintve az elektroni-
kus mûsorkalauz szolgáltatója az adott multiplexben to-
vábbított közszolgálati mûsorok számára a hozzáférés te-
kintetében elsõbbséget köteles biztosítani más mûsorokkal
szemben.

34. § (1) Ha az elektronikus mûsorkalauz szolgáltatója a
szolgáltatás vételkörzetében terjesztett mûsorszolgáltatás
mûsorszolgáltatójával, vagy a szolgáltatás vételkörzeté-
ben terjesztett kiegészítõ digitális szolgáltatást nyújtóval
irányítási viszonyban áll, a 33. §-ban megállapított kötele-
zettség e szolgáltatót annyiban terheli, amennyiben az
adott vételkörzetben más független elektronikus mûsorka-
lauz szolgáltató elektronikus mûsorkalauza a felhasználók
számára kapacitáshiány vagy más ok miatt szabadon nem
hozzáférhetõ.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus mûsorkalauz
kezelõi felületén jól látható módon utalni kell az elektroni-
kus mûsorkalauz szolgáltatójával irányítási viszonyban
álló mûsorszolgáltatóra, illetve annak mûsorára.

(3) Az elektronikus mûsorkalauz kezelõi felületének
megjelenésére és összeállítására vonatkozó részletes sza-
bályokat külön jogszabály állapítja meg.

Kötelezettségek felülvizsgálata

35. § (1) A 30. §-ban és a 33–34. §-okban meghatározott
kötelezettségeket a Hatóság a 38. § szerinti idõpontig az
Eht. 52–57. §-a szerinti eljárás megfelelõ alkalmazásával
felülvizsgálja.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott eljá-
rás eredményeként a Hatóság azt állapítja meg, hogy az
érintett piacon egy vagy több feltételes hozzáférési üze-
meltetõ nem rendelkezik jelentõs piaci erõvel, ezen felté-
teles hozzáférési üzemeltetõk tekintetében a feltételek tel-
jesítésének kötelezettsége alól mentességet adhat, illetve
új kötelezettséget állapíthat meg, ha

a) a felhasználók részére a továbbítási kötelezettség alá
esõ rádió- és televíziómûsorokhoz és más mûsortartalmak-
hoz való hozzáférést az ilyen módosítás vagy visszavonás
nem érintené hátrányosan, és

b) a hatékony verseny kilátásait a kiskereskedelmi digi-
tális televízió- és rádiómûsor terjesztési szolgáltatások
piacán, valamint a feltételes hozzáférési rendszerek, és

egyéb kapcsolódó eszközök piacán az ilyen módosítás
vagy hatályon kívül helyezés nem érintené hátrányosan.

(3) A kötelezettségek (2) bekezdés szerinti módosításá-
ról az érdekelteket legalább harminc, legfeljebb százhúsz
nappal megelõzõen tájékoztatni kell.

Széles képformátumú digitális televíziós szolgáltatás

36. § (1) A digitális mûsorterjesztõk által létrehozott és
üzemeltetett nyilvános elektronikus hírközlõ hálózatok-
nak alkalmasnak kell lenniük széles képformátumú digitá-
lis televíziós szolgáltatások és televíziómûsorok elosztá-
sára.

(2) A digitális mûsorterjesztõ a fogadott és újra elosztott
széles képformátumú digitális televíziós szolgáltatásokat
és televíziómûsorokat változatlan képformátummal köte-
les a fogyasztók felé továbbítani.

A mûsordíjjal kapcsolatos rendelkezések

37. § (1) A szerzõi jogi jogosultak érdekeinek védelmé-
ben a mûsorterjesztõ a mûsorszolgáltatóval kötött megál-
lapodás alapján a mûsorért a mûsorterjesztési szolgáltatás
elõfizetõitõl a mûsorszolgáltató részére díjat szedhet (mû-
sordíj).

(2) A mûsorterjesztõ az egyes mûsorokhoz való hozzá-
férésért kizárólag az elõfizetõktõl szedhet díjat, kivéve, ha
a mûsorszolgáltató az átvitelt is magában foglaló elektro-
nikus hírközlési szolgáltatásért ellenszolgáltatást fizet. Ez
utóbbi esetben azonban az adott mûsort tartalmazó szol-
gáltatási csomag, vagy egyedi mûsor díja nem lehet maga-
sabb, mint ha a mûsorszolgáltató az átvitelért és más elekt-
ronikus hírközlési szolgáltatásokért nem fizetne ellenszol-
gáltatást a mûsorterjesztõnek.

(3) A mûsorterjesztõ a mûsordíjakat is magában foglaló
elõfizetési díjak összegére tekintettel eltérõ mûsorcsoma-
gokat alakíthat ki. A csomagképzésnek az elõfizetõi igé-
nyeken kell alapulnia és meg kell felelnie az ésszerûség, a
tisztességesség és az átláthatóság alapelveinek.

(4) A szerzõi jogi jogosultak érdekei védelmében a mû-
sorterjesztõ elkülönítetten, átlátható és ellenõrizhetõ for-
mában köteles nyilvántartani

a) az elõfizetõtõl a mûsorszolgáltató szolgáltatásáért az
(1) bekezdés alapján beszedett mûsordíjat,

b) mûsorszolgáltatótól a mûsor elõfizetõkkel való meg-
ismertetésért, illetve elérhetõvé tételéért beszedett marke-
ting vagy más hasonló díjat, és

c) az átviteli rendszer, illetve az elõfizetõi szolgáltatás
mûködtetése ellenértékeként beszedett díjakat.

(5) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartásokat a mûsor-
szolgáltató, illetve a mûsordíjak kezelésével megbízott jo-
gosult számára hozzáférhetõvé kell tenni. A Hatóság
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e nyilvántartásokat az Eht.-ban foglalt feladatai ellátása ér-
dekében megismerheti és ellenõrizheti, valamint adatszol-
gáltatást írhat elõ.

HARMADIK RÉSZ

ÁTÁLLÁS A DIGITÁLIS MÛSORTERJESZTÉSRE

Általános rendelkezések

38. § (1) A digitális átállásnak 2011. december 31-ig
kell megvalósulnia a digitális televíziómûsorok elérhetõ-
sége tekintetében a Magyar Köztársaság teljes területén
úgy, hogy a lakosság legalább 94%-át elérje a digitális te-
levízió mûsorszórási szolgáltatáson keresztül a közszolgá-
lati mûsorszolgáltatás, és ehhez rendelkezésre álljon a di-
gitális mûsorterjesztési szolgáltatás vételére alkalmas ké-
szülék (a továbbiakban: digitális átállás).

(2) Rádiómûsorok mûsorterjesztésének digitális átállá-
sát fokozatosan az egyes mûsorszórási technológiák kü-
lön-külön történõ átállításával kell megvalósítani. Az
egyes mûsorszórási technológiák digitális átállásának cél-
dátumát és részletes szabályait külön jogszabály határozza
meg.

(3) Olyan analóg rádió- vagy televízió mûsorszolgálta-
tási jogosultság, amely alapján a mûsorszolgáltató mûsorát
mûsorszórással juttatják el a felhasználóhoz, vagy elõfize-
tõhöz, kizárólag azzal a feltétellel adható ki, hogy a jogo-
sult köteles együttmûködni a mûsorterjesztés digitalizá-
ciója folyamatában.

Pályázati eljárás

39. § (1) A digitális rádió és televízió mûsorszóró háló-
zat, illetve mûsorszóró adó üzemeltetési jogosultság pá-
lyázat útján történõ elnyerésével kapcsolatos eljárásokra
(a továbbiakban: pályázati eljárás) a frekvenciahasználati
jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat sza-
bályairól szóló külön jogszabályt kell a 39–43. §-okban
foglalt eltéréssel megfelelõen alkalmazni.

(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogsza-
bályban meghatározottakon túl feltételként tartalmazza:

a) a 43. § (1) bekezdésében foglalt pályázat esetében a
közszolgálati mûsorszolgáltató az Rttv. 132. § (3) és
(5) bekezdésében meghatározott televízió mûsorainak, va-
lamint az Rttv. 132. § (1) bekezdésében meghatározott rá-
diómûsorok kötelezõ továbbítását,

b) az állampolgárok tájékozódását szolgáló, e törvény
hatálybalépésekor legalább négy éve mûködõ, legalább
két, hír-, illetve közéleti tartalmú mûsorokat szolgáltató te-
levíziós mûsorszolgáltatóval és a legalább három éve mû-
ködõ, országos rádió közmûsorszolgáltatókkal szemben
fennálló, a legnagyobb lakossági eléréssel rendelkezõ há-

lózaton és mobilvételû digitális televízió mûsorszóró háló-
zaton és a televíziós mûsorszolgáltatók esetében történõ
mûsorterjesztésre vonatkozó szerzõdéskötési kötelezettsé-
get és részletes szabályait,

c) legfeljebb négy általános tematikájú országos mû-
sorszolgáltatóval szemben fennálló, mûsorterjesztésre vo-
natkozó szerzõdéskötési kötelezettséget, amely a jelenleg
a mûsorszolgáltatást földfelszíni mûsorszórás útján meg-
valósító mûsorszolgáltatók esetében akkor alkalmazható,
ha errõl a 43. § (1) bekezdésében foglalt pályázat eredmé-
nyének közzétételét követõ hatvan napon belül kötelezett-
ségvállaló nyilatkozatot tesznek, és a szerzõdés megköté-
sével vállalják, hogy mûsoruk analóg földfelszíni mûsor-
szórásának leállítását 2009. december 31-ig elkezdik és
2010. július 1-jéig befejezik,

d) a pályázaton elnyerhetõ digitális mûsorszóró hálózat,
illetve mûsorszóró adó mûszaki és ellátottsági jellemzõit,

e) digitális rádió-, illetve televízió mûsorszóró hálózat,
illetve a mûsorszóró adó kiépítésének megkívánt ütemét,
illetve üzemeltetése megkezdésének idõpontját,

f) a digitális mûsorszóró hálózaton, illetve a mûsorszó-
ró adón nyújtott mûsorterjesztési szolgáltatás tervezett la-
kossági elérésének ütemezését,

g) a felhasználók és elõfizetõk tájékoztatását, valamint
digitális vevõdekóder kedvezményes és támogatott forga-
lomba hozatalára vonatkozó rendszer kialakításának és
mûködtetésének ajánlatát,

h) a közremûködést az érintett országos analóg földfel-
színi televíziós sugárzás elõrehozott lekapcsolásában,

i) a közszolgálati mûsorszolgáltatók kivételével a digi-
tális mûsorszóró hálózat üzemeltetésére külön gazdasági
társaság alakítását, amely az (5) és (6) bekezdésben megje-
lölt vállalkozással nem állhat irányítási viszonyban,

j) az (5) bekezdés a) pontjában és a (6) bekezdésben
foglalt feltétel folyamatos teljesítését,

k) a lakosság légi- és katasztrófariasztásával, tájékozta-
tásával kapcsolatos kötelezettségeket.

(3) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogsza-
bályban meghatározottakon túl értékelési szempontként
tartalmazza:

a) azon pályázó elõnyben részesítését, amely új föld-
felszíni mûsorterjesztésû általános tematikájú, szabad hoz-
záférésû mûsorszolgáltató elérhetõvé tételét kölcsönös
szándéknyilatkozattal igazoltan vállalja,

b) a közszolgálati mûsorszolgáltatók közszolgálati mû-
sorainak mûsorterjesztési díjaira vonatkozó vállalásokat,

c) azon pályázó elõnyben részesítését, amely interaktív
kiegészítõ digitális szolgáltatások bevezetését vállalja,

d) a digitális rádió-, illetve televízió mûsorszóró háló-
zat, illetve a mûsorszóró adó kiépítésére vonatkozó, a
(2) bekezdés e) pontja szerint meghatározott feltételeknél
kedvezõbb vállalásokat,

e) a digitális mûsorszóró hálózaton, illetve a mûsorszó-
ró adón nyújtott mûsorterjesztési szolgáltatás tervezett la-
kossági elérésére vonatkozó, a (2) bekezdés f) pontja sze-
rinti feltételnél kedvezõbb vállalásokat,
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f) a digitális mûsorszóró hálózatokon terjesztett mûso-
rok vételére használt digitális vevõdekóderek interaktív
szolgáltatások igénybevételére való alkalmasságát,

g) a felhasználók és elõfizetõk tájékoztatásában, vala-
mint digitális vevõdekóder esetleges kedvezményes és tá-
mogatott forgalomba hozatalára vonatkozó, a (2) bekezdés
g) pontja szerinti feltételnél kedvezõbb vállalásokat,

h) az érintett országos analóg földfelszíni televíziós su-
gárzás elõrehozott lekapcsolásában való közremûködésre
vonatkozó, a (2) bekezdés h) pontja szerinti feltételnél
kedvezõbb vállalásokat.

(4) A pályázati kiírási dokumentáció, a 43. § (2) bekez-
désében foglalt pályázat kivételével, a (2) és (3) bekezdés-
ben, valamint az Rttv. 5–5/F. §-aiban meghatározottakon
túl további mûsortartalmi feltételeket és értékelési szem-
pontokat nem tartalmazhat.

(5) A digitális televízió mûsorszóró hálózat üzemelteté-
si jogosultságára vonatkozó pályázaton – kivéve a kizáró-
lag mobil vételû digitális televízió mûsorszóró hálózat
üzemeltetési jogosultságára vonatkozó a 43. § (3) bekez-
désében foglalt pályázatot – nem vehet részt olyan vállal-
kozás, vagy a vállalkozással irányítási viszonyban álló
vállalkozás, amely

a) elõfizetõinek összesített száma a televíziós mûsor-
terjesztési piacokon a digitális televízió mûsorszóró háló-
zattal végzett mûsorterjesztés kivételével meghaladja a há-
romszázezret, vagy

b) az Rttv. hatálya alá tartozó, elsõsorban a Magyar
Köztársaság területére irányuló mûsorszolgáltatást végez.

(6) A 43. § (2) bekezdésében foglalt pályázaton nem ve-
het részt országos rádió mûsorszolgáltató, vagy azzal irá-
nyítási viszonyban álló vállalkozás, kivéve az Rttv. sze-
rinti országos közszolgálati rádió mûsorszolgáltatót, vala-
mint országos rádió közmûsorszolgáltatót.

(7) A pályázaton egyidejûleg nem vehetnek részt olyan
természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség-
gel nem rendelkezõ gazdasági társaságok vagy egyéb szer-
vezetek, amelyek egymással irányítási viszonyban állnak.

(8) Amennyiben a jelenleg a mûsorszolgáltatást földfel-
színi mûsorszórás útján megvalósító országos televízió
mûsorszolgáltatók a (2) bekezdés c) pontjában foglalt le-
hetõséggel nem élnek, a nyertes digitális mûsorszóró háló-
zat üzemeltetõje a rendelkezésre álló átviteli kapacitások
vonatkozásában szabadon köthet szerzõdést más általános
tematikájú országos mûsorszolgáltatóval. A jelenleg a mû-
sorszolgáltatást földfelszíni mûsorszórás útján megvalósí-
tó országos televízió mûsorszolgáltatók a 43. § (1) bekez-
désében foglalt pályázaton értékesített bármely digitális
mûsorszóró hálózatra abban az esetben kerülhetnek fel, ha
szerzõdés megkötésével vállalják, hogy mûsoruk analóg
földfelszíni mûsorszórásának leállítását 2009. december
31-ig elkezdik és 2010. július 1-jéig befejezik.

40. § (1) A pályázati eljárást az Országgyûlés által létre-
hozott eseti bizottság (a továbbiakban: Bizottság) felügye-

li. A Bizottság ügyrendjét az e törvényben meghatározot-
tak figyelembevételével az Országgyûlés Házszabálya
szerint maga állapítja meg.

(2) A Bizottságba minden országgyûlési képviselõ-
csoport jogosult egy-egy tagot jelölni.

(3) A Bizottság tagjai a szavazásuk idõpontjában az
õket jelölõ országgyûlési képviselõcsoport létszámának
megfelelõ mértékû szavazattal rendelkeznek. A Bizottság
állásfoglalásának, valamint ügyrendjének elfogadásához
– a (6) és (7) bekezdésben foglalt esetek kivételével – az
összes szavazati mérték kétharmada szükséges.

(4) A Bizottság hozzájárulása szükséges
a) a pályázati kiírási dokumentáció elõzetes és végle-

ges jóváhagyásához,
b) a pályázat, illetve az egyes pályázati ajánlatok érvé-

nyességérõl szóló döntéshez,
c) a pályázat nyertesérõl szóló döntéshez (a továbbiak-

ban együtt: bizottsági állásfoglalás).

(5) A Hatóság a (4) bekezdés szerinti ügyekben elõké-
szített határozattervezetét megküldi a Bizottságnak, amely
a megküldéstõl számított tizenöt napon belül állásfoglalást
hoz a hozzájárulás megadásáról, megtagadásáról vagy a
(4) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben a határozatter-
vezet visszaküldésérõl.

(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Bizottság
a szavazati jogok legalább egyharmadával rendelkezõ ta-
gok indítványára az általuk javasolt indokolással ellátva a
határozattervezetet átdolgozásra – akár több ízben
is – visszaküldi a Hatóságnak.

(7) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben, alaki vagy
számítási hiba esetén, a hiba megjelölésével a Bizottság a
szavazati jogok legalább egyharmadával rendelkezõ tagok
indítványára a hatósági szerzõdéstervezetet egy ízben át-
dolgozásra visszaküldi a Hatóságnak.

(8) A (6)–(7) bekezdés szerint visszaküldött határozat-
tervezetet, vagy hatósági szerzõdéstervezetet a Hatóság tíz
napon belül megvizsgálja, és átdolgozás után és újbóli ál-
lásfoglalás kérés céljából megküldi a Bizottságnak, amely
az (5)–(7) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

(9) A (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a Bi-
zottság állásfoglalásában a hozzájárulást kizárólag jogsza-
bálysértésre (ideértve a pályázati kiírás és eljárás megsér-
tését is) hivatkozva tagadhatja meg.

(10) A hozzájárulást megtagadó bizottsági állásfoglalás
esetén, vagy ha a Bizottság határidõben nem hoz állásfog-
lalást, a Hatóság döntést hoz a pályázat, vagy az egyes pá-
lyázatok érvénytelenségérõl, illetve a pályázat eredmény-
telenségérõl.

(11) A Hatóságnak a pályázat, illetve az egyes pályázati
ajánlatok érvénytelenségérõl, valamint a pályázat eredmé-
nyérõl vagy eredménytelenségérõl szóló döntése ellen bí-
rósági felülvizsgálat kérhetõ azzal, hogy
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a) a meghozatalától számított harminc napos jogvesztõ
határidõ elteltével a határozatot, vagy hatósági szerzõdést
akkor sem lehet megtámadni, ha az ismert ügyfeleken kí-
vüli más jogorvoslatra jogosulttal azt nem közölték, illetve
arról addig nem szerzett tudomást,

b) a bírósági felülvizsgálat iránti keresetet a Fõvárosi
Ítélõtábla háromtagú tanácsban, a kereset benyújtására
meghatározott határidõ elteltétõl számított harminc napon
belül bírálja el,

c) a Fõvárosi Ítélõtábla határozatával szemben felleb-
bezésnek nincs helye,

d) azt a Bizottság tagja is kezdeményezheti.

(12) Ha a Fõvárosi Ítélõtábla azt állapítja meg, hogy a
Hatóság a (10) bekezdés alkalmazásával úgy hozott az
egyes pályázatok érvénytelenségérõl, illetve pályázat
eredménytelenségérõl döntést, hogy a Bizottság a jogsza-
bályoknak (ideértve a pályázati kiírás és eljárás szabályait
is) megfelelõ határozattervezethez, vagy hatósági szerzõ-
déshez nem járult hozzá, a Hatóságot új eljárásra kötelezi,
amelynek során a Hatóság az e határozattervezet vagy ha-
tósági szerzõdés tartalmával megegyezõ döntést hoz a Bi-
zottságnak való megküldés és a Bizottság hozzájárulása
nélkül.

41. § (1) A 40. §-ban foglaltak szerint elõzetesen elfoga-
dott pályázati kiírási dokumentáció alapján a pályázatról a
Hatóság honlapján hirdetményt, két országos napilapban
felhívást tesz közzé.

(2) A pályázati kiírási dokumentáció nyilvántartásba
vétel mellett elektronikus formában a Hatóság honlapjáról
ingyenesen letölthetõ, nyomtatott formában költségtérítés
ellenében szerezhetõ be a Hatóság székhelyén.

(3) A pályázati kiírási dokumentációról a Hatóság a hir-
detményben, illetve felhívásban meghatározott módon,
helyen a hirdetmény megjelenését követõ tizenöt napon
belül konzultációt tart. A közzététel napjának a Hatóság
honlapján történõ megjelenés napját kell tekinteni.

(4) A konzultáción a kiírási dokumentációt nyilvántar-
tásba vétel mellett beszerzõ személyek vagy szervezetek,
illetve a kiírási dokumentációban meghatározott számú
képviselõik vehetnek részt.

(5) A konzultáción résztvevõk a Hatóság számára írás-
ban is feltehetik kérdéseiket legkésõbb a konzultációt
megelõzõ ötödik napig.

(6) A konzultáción résztvevõk észrevételeiket a hirdet-
mény megjelenését követõ húsz napon belül írásban tehe-
tik meg.

(7) A Hatóság a konzultációs észrevételekrõl összefog-
lalót készít, amelyet a honlapján közzétesz.

(8) A Hatóság a konzultációs észrevételek alapján a hir-
detmény megjelenését követõ harminc napon belül végle-
gesíti a pályázati kiírási dokumentációt, amelyet a Bizott-
ság számára állásfoglalás kérés céljából megküld.

(9) A Bizottság az állásfoglalása meghozatala során a
40. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el (végleges el-
fogadás).

42. § (1) A pályázatról a Hatóság honlapján hirdet-
ményt, két országos napilapban felhívást tesz közzé.

(2) A pályázati ajánlatok az (1) bekezdés szerinti kiírást
követõ harminc napon belül nyújthatók be.

(3) A Hatóság a pályázat, vagy az egyes pályázati aján-
latok érvénytelenségérõl a pályázati határidõ lejártát köve-
tõ tizenöt napon belül külön határozatot hoz. A Hatóság a
pályázat, illetve az egyes pályázati ajánlatok érvényessé-
gérõl szóló döntését határozattervezetbe vagy hatósági
szerzõdéstervezetbe foglalja.

(4) A Hatóság a pályázat eredményét tartalmazó hatósá-
gi szerzõdéstervezetet állásfoglalás céljából a pályázati
határidõ lejártát követõ hatvan napon belül megküldi a Bi-
zottságnak, amely a 40. §-ban foglaltak szerint jár el.

(5) A pályázat eredményét a Bizottság jóváhagyó állás-
foglalását követõ harminc napon belül kell közzétenni a
Hatóság hivatalos lapjában, valamint elektronikus úton a
Hatóság honlapján.

(6) A Hatóság a pályázat nyertesével, a pályázati kiírási
dokumentációval, a nyertes pályázó pályázatával össz-
hangban a Bizottság jóváhagyó állásfoglalását követõ
negyvenöt napon belül hatósági szerzõdést köt.

43. § (1) A Hatóság az átmeneti idõszakban rendelke-
zésre álló négy digitális televízió mûsorszóró (amelyek
közül egy a közszolgálati mûsorszolgáltató mûsora analóg
mûsorszórásának leállítását követõen nyílik meg), vala-
mint a digitális átállást követõen rendelkezésre álló továb-
bi egy digitális televízió mûsorszóró hálózat üzemeltetési
jogára vonatkozó pályázatot 2007. október 31-ig írja ki. A
pályázattal elnyerhetõ második legnagyobb lakossági lefe-
dettséggel rendelkezõ hálózatnak alkalmasnak kell lennie
az európai szabvány szerinti mobil vételû digitális mûsor-
szórási szolgáltatások nyújtására.

(2) A Hatóság az átmeneti idõszakban rendelkezésre
álló egy VHF sávú, digitális rádió mûsorszóró hálózat üze-
meltetési jogára vonatkozó pályázatot 2007. október 31-ig
írja ki. A pályázat során a pályázati kiírási dokumentáció-
ban meghatározottak szerint elõnyt élvez az a pályázó,
amely vállalja országos közszolgálati, illetve országos
közmûsorszolgáltató rádiók mûsorainak kínálatában való
elhelyezését.

(3) A digitális átállást követõen rendelkezésre álló digi-
tális televízió mûsorszóró hálózatok, illetve a VHF sávban
és az L-frekvenciasávban rendelkezésre álló digitális mû-
sorszóró hálózatok kiírási határidejét külön jogszabály ha-
tározza meg.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt jogosultság idõtarta-
ma a jogosultságról szóló hatósági szerzõdés megkötésé-
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nek idõpontjától számított 12 év, amely egy alkalommal az
e törvényben foglalt pályázati eljárás lefolytatását köve-
tõen további 5 évvel meghosszabbítható.

(5) A helyi és körzeti vételkörzetû mûsorterjesztési
szolgáltatások nyújtását lehetõvé tevõ digitális mûsorszó-
ró adó üzemeltetési jogosultságokat a digitális átállás által
lehetõvé tett ütemben kell pályáztatni.

(6) A (2)–(3) és (5) bekezdésben foglalt jogosultságok
pályázati kiírási dokumentációjának elkészítésére, a pá-
lyázati eljárására és a pályáztatásra a 39–43. §-ok megfele-
lõen alkalmazandók.

A közszolgálati mûsorok mûsorszórásának
digitális átállása

44. § (1) A közszolgálati mûsorszolgáltató mûsora ana-
lóg szórásának leállítására a mûsorszóró hálózatban talál-
ható adónként kerülhet sor, amennyiben ezen analóg adó
vételkörzetében a lakosság digitális földfelszíni mûsorszó-
rási ellátottsága és a digitális mûsorterjesztési szolgáltatás
vételére alkalmas készülékkel rendelkezõ háztartások ará-
nya ezt lehetõvé teszi.

(2) A közszolgálati televízió mûsorszolgáltatások ana-
lóg mûsorszórásának leállítását pályázati kiírásban kell
meghatározni.

(3) A közszolgálati mûsorszolgáltató az Rttv.
132. §-ában meghatározott mûsorait a digitális televízió,
illetve rádió mûsorszóró hálózat, illetve mûsorszóró adó
üzemeltetõje ingyenesen köteles a felhasználók számára
elérhetõvé tenni. E rendelkezés nem érinti az Rttv.
79–84. §-a szerinti üzembentartási díjat.

(4) A közszolgálati mûsorszolgáltatóknak az Rttv.
132. §-ában meghatározott mûsorait a digitális televízió
mûsorszóró hálózat üzemeltetõje a legnagyobb lakossági
eléréssel rendelkezõ hálózaton és a mobil vételû digitális
televízió mûsorszóró hálózaton köteles terjeszteni.

(5) A közszolgálati mûsorok digitális vételének biztosí-
tása érdekében a digitális vevõdekóderek állami támogatá-
sára a közszolgálati analóg mûsorszórás leállítását meg-
elõzõ három hónapban, verseny-semleges módon, a kizá-
rólag analóg földfelszíni mûsorszórási vétellel rendelkezõ
rászoruló háztartások részére, indokolt esetben és mérték-
ben, kérelem alapján külön jogszabályban meghatározot-
tak szerint kerülhet sor.

A digitális átállás forrásai

45. § (1) A digitális átállás költségeit az elkülönített for-
rások felhasználásával kell fedezni. Ezek

a) a Mûsorszolgáltatási Alap Rttv. 131. § (3) bekezdé-
sében meghatározott forrása,

b) az analóg fölfelszíni mûsorterjesztés célját szolgáló
frekvenciahasználat díjának külön jogszabályban megha-
tározott mértéke,

c) a szolgáltatók önkéntes befizetései,
d) költségvetési elõirányzat, és
e) egyéb befizetések.

(2) A digitális átállás forrásai kizárólag a következõ cé-
lok érdekében használhatók fel:

a) digitális rádió- vagy televízió-mûsorszóró hálózat,
illetve az ehhez kapcsolódó jogosultságok pályáztatási
költségének megelõlegezése;

b) a digitális mûsorterjesztés vételére alkalmas készü-
lékkel nem rendelkezõk rászorultsági alapú, célhoz kötött
támogatása a külön jogszabályban meghatározottak sze-
rint; vagy

c) egyéb, az 1014/2007. (III. 13.) Korm. határozat mel-
lékletében (Digitális Átállás Stratégia) meghatározott
célra.

(3) A digitális rádió- vagy televízió-mûsorszóró háló-
zat, illetve az ehhez kapcsolódó jogosultságok pályáztatási
költségeit a Mûsorszolgáltatási Alapból kell fedezni.

NEGYEDIK RÉSZ

A HATÓSÁGOK EGYÜTTMÛKÖDÉSE

46. § (1) A Hatóság és a Testület az egységes jogalkal-
mazás elõmozdítása érdekében szorosan együttmûködik.

(2) A Hatóság és a Testület e törvényben, az Eht.-ban és
az Rttv.-ben foglalt feladataik ellátása érdekében jogosul-
tak a rendelkezésre álló adatokat, információkat és iratokat
egymásnak átadni, ezen együttmûködés során az Eht. és az
Rttv. adatvédelemre és az üzleti titokra vonatkozó szabá-
lyainak figyelembevételével kötelesek eljárni. Ennek ke-
retében az adatot a másik hatóságnak átadó hatóság többek
között értesíti az adatszolgáltatót az adatok átadásáról, és
az átvevõ hatóság biztosítja, hogy az átadott adatok leg-
alább olyan szintû védelemben részesüljenek, mint az át-
adó hatóságnál.

(3) A Hatóság és a Testület az együttmûködés részleteit
minden év június 30-ig megállapodásban rögzíti, és a nyil-
vánosság számára hozzáférhetõvé teszi.

ÖTÖDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

47. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
rendelkezések kivételével – a kihirdetését követõ tizenötö-
dik napon lép hatályba.
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(2) E törvény 40. §-ának (1) és (2) bekezdése, 47. §-ának
(5) bekezdése, valamint 53. §-a a törvény kihirdetésének
napján, 45. § (1) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdése
2008. január 1-jén, 30. § (5) bekezdése 2010. január 1-jén
lép hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az Rttv. 103–106. §-a, valamint 110. §-a,
b) az Rttv. 115. §-ának (3), valamint (5), (6), (8) bekez-

dése, 116. §-ának (2), (3) és (6) bekezdése, 117. §-ának
(4) bekezdése, 118. §-ának (3)–(7) bekezdése és
119–120. §-a,

c) az Eht. 33. §-ának (2) bekezdés c) pontjában a „vagy
engedély nélküli” szövegrész,

d) az Eht. 94. §-ának (4) bekezdése,
e) az Eht. 188. §-ának 76. pontja.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az Rttv. 2. §-ának 29. és 33. pontja,
b) az Rttv. 2. §-ának 30. pontjában az „és a felhasználó

vevõkészülékéhez történõ továbbítása bármely mûsorszét-
osztó és mûsorterjesztõ rendszeren” szövegrész,

c) az Rttv. 114/A. §-a,
d) az Rttv. 115. §-ának (1), (2), (7) és (9) bekezdése,

116. §-ának (1), (4) és (5) bekezdése, 117. §-ának
(1)–(3) bekezdése, 118. §-ának (2) bekezdése és 121. §-a.

(5) Hatályát veszti a mozgóképrõl szóló 2004. évi
II. törvény módosításáról szóló 2006. évi XLV. törvény
23. § (2) bekezdése.

Átmeneti rendelkezések

48. § E törvény hatálybalépését követõ 30 napon belül a
Testület a mûsorelosztói nyilvántartást átadja a Hatóság-
nak. A Hatóság e szolgáltatókat a mûsorterjesztõi nyilván-
tartásba felveszi.

Módosuló jogszabályok

49. § (1) Az Eht. 33. §-ának (2) bekezdése a következõ
g) és h) ponttal egészül ki:

„g) mûsorterjesztéssel kapcsolatos elektronikus hírköz-
lési szabály megsértése esetén a jogsértõ árbevételének
5%-a,

h) rádiófrekvencia, illetve azonosító engedély nélküli
használata esetén a jogsértõ árbevételének 1%-a, árbevétel
hiányában legalább 10 000 Ft, legfeljebb 100 000 Ft.”

(2) Az Eht. 33. §-ának (3) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:

„c) mûsorterjesztéssel kapcsolatos adatszolgáltatási el-
járásban az árbevételének 1%-a, de legalább 100 000 Ft
összegû”

(3) Az Eht. 69. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül
ki:

„(9) A mûsorszórásra felosztott frekvenciák frekvencia-
használati jogosultságával, kijelölésével és rádióengedé-
lyével kapcsolatos részletes szabályokat külön jogszabály
tartalmazza.”

(4) Az Eht. 89. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„89. § (1) A multiplex technikai szolgáltató a szolgálta-
tást ésszerû és tisztességes feltételek mellett, az egyenlõ
elbánás elvének megfelelõen köteles biztosítani.

(2) Amennyiben a felek közt a szerzõdés az ajánlattétel-
tõl számított harminc napon belül nem jön létre, a jogvita
rendezése érdekében bármely fél az Eht. 49–51. §-a szerin-
ti eljárást kezdeményezheti. A hatóság a szerzõdés tartal-
mát – a piaci viszonyoknak megfelelõen – megállapít-
hatja.”

(5) Az Eht. 94. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) Az elektronikus hírközlési építményt elsõsorban
közterületen vagy meglévõ elektronikus hírközlési épít-
mények közös eszközhasználatával, illetõleg más közüze-
mi szolgáltató létesítményeinek felhasználásával kell el-
helyezni.”

(6) Az Eht. 95. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„95. § (1) Ha a nyilvánosan elérhetõ elektronikus hír-

közlési szolgáltatás érdekében az elektronikus hírközlési
építmény elhelyezésére közterületen, vagy meglévõ elekt-
ronikus hírközlési építmények közös eszközhasználatával
nincs lehetõség, és a közüzemi szolgáltató, vagy a magán-
tulajdonban álló ingatlan tulajdonosa (kezelõje, használó-
ja) és a szolgáltató között megállapodás nem jött létre, az
elektronikus hírközlési építmény e § szerinti eljárásban el-
sõsorban a közüzemi szolgáltató létesítményén, illetve
másodsorban magántulajdonban álló ingatlanon (érintett
ingatlan) is elhelyezhetõ.

(2) A hatóság a szolgáltató kérelmére szolgalmi vagy
más használati jogot alapító határozatával az érintett ingat-
lan tulajdonosát – a nyilvánosan elérhetõ elektronikus hír-
közlési szolgáltatásokban megtestesülõ közérdek-
bõl – korlátozhatja az ingatlan használatában, ha a szolgál-
tató bizonyítja, hogy

a) az érintett ingatlan tulajdonosával való megállapo-
dás érdekében minden tõle elvárhatót megtett,

b) az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésére
közterületen, vagy meglévõ elektronikus hírközlési épít-
mények közös eszközhasználatával, illetõleg magántu-
lajdon esetén más közüzemi szolgáltató létesítményei-
nek felhasználásával környezetvédelmi, közegészség-
ügyi, közbiztonsági, építésügyi okok, illetve az elektro-
nikus hírközlõ hálózat sajátosságai miatt nincs lehetõ-
ség.
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(3) A (2) bekezdés szerinti kérelem az elektronikus hír-
közlési építmény létesítésére vonatkozó engedélyezési el-
járásban is elbírálható.

(4) Az eljárás megindításáról a hatóság az érintett ingat-
lan tulajdonosát értesíti.

(5) A hatósági határozatban meg kell határozni:
a) a korlátozás mely nyilvánosan elérhetõ elektronikus

hírközlési szolgáltatás érdekében történik,
b) szolgalmi vagy más használati jog tartalmát, így kü-

lönösen az elektronikus hírközlési szolgáltató erre felha-
talmazott képviselõje belépési jogát az érintett ingatlan te-
rületére az elektronikus hírközlési építmény és berendezé-
sek ellenõrzése, karbantartása és a szükséges hibaelhárítás
céljából,

c) az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésének
helyét és módját,

d) az elektronikus hírközlési építményen elhelyezhetõ
elektronikus hírközlési berendezések mûszaki jellemzõit,
és a rá vonatkozó környezetvédelmi, közegészségügyi,
közbiztonsági és építésügyi jogszabályok által megszabott
határértékeket.”

(7) Az Eht. 96. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„96. § (1) Az állami tulajdonban álló közterület és a kö-
zös eszközhasználattal érintett elektronikus hírközlési
építmény tulajdonosa kivételével az érintett ingatlan tulaj-
donosát a korlátozás mértékének megfelelõ kártalanítás
illeti meg. A tulajdonos ezen felül a Ptk. 108. §-ának
(2) bekezdésében meghatározott jogokat érvényesítheti.

(2) Az elektronikus hírközlési építményt elhelyezõ szol-
gáltató az építési munkálatok befejeztével a környezet ere-
deti állapotának megfelelõ helyreállítására köteles. Az
elektronikus hírközlési építmény elhelyezéséhez használt
más közüzemi létesítmény, magánterület, illetve önkor-
mányzati tulajdonban lévõ közterület tulajdonosa megál-
lapodhat az építtetõvel, hogy a helyreállítás az eredetinél
jobb minõségben történjen.

(3) Az elektronikus hírközlési építményt az érintett in-
gatlanon úgy kell elhelyezni, hogy az a szomszédos ingat-
lanok tulajdonosait a jogaik gyakorlásában a környezetvé-
delmi, közegészségügyi, közbiztonsági és építésügyi jog-
szabályok által megszabott határértékeken belül – a körül-
mények által lehetõvé tett – legkisebb mértékben zavarja,
ez a létesítmény elhelyezése és mûködtetése során bekö-
vetkezõ zavarás nem minõsül a Ptk.-ban meghatározott
szükségtelen zavarásnak.”

(8) Az Eht. 33. § (2) bekezdésének c) pontjában a „fize-
tendõ” szövegrész helyébe a „jogsértéssel érintett éves”
szöveg, a 33. § (7) bekezdés második fordulatában az „ár-
bevétel” szövegrész helyébe az „árbevétel vagy árbevétel
közlésének” szöveg, a 69. §-ának (2) bekezdése második
fordulatában a „frekvenciahasználati joggal” szövegrész
helyébe a „frekvenciahasználati joggal, illetve jogosult-
sággal” szöveg, 69. §-ának (3) bekezdése második fordu-

latában a „frekvenciák” szövegrész helyébe a „jogosultsá-
gok” szöveg, 188. §-ának 23. pontjában az „elõfizetõ” szö-
vegrész helyébe „elõfizetõ, vagy felhasználó” szöveg, a
188. §-ának 56. pontjában az „elektronikus hírközlési
szolgáltató” szövegrész helyébe az „elektronikus hírközlé-
si szolgáltató vagy vállalkozás” szöveg lép.

50. § Az Eht. 187. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a
következõ cím és rendelkezés lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

187. § E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2000. december
18-i 2887/2000/EK rendelete a helyi hurok átengedésérõl,

b) az Európai Parlament és a Tanács 1999. március 9-i
1999/5/EK irányelve a rádióberendezésekrõl és a távközlõ
végberendezésekrõl, valamint megfelelõségük kölcsönös
elismerésérõl, 3. és 4. cikke, valamint 7. cikkének 4. be-
kezdése,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i
2002/19/EK irányelve az elektronikus hírközlõ hálózatok-
hoz és kapcsolódó berendezésekhez való hozzáférésrõl és
azok összekapcsolásáról (hozzáférési irányelv),

d) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i
2002/20/EK irányelve az elektronikus hírközlõ hálózatok
és elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezésérõl
(engedélyezési irányelv),

e) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i
2002/21/EK irányelve az elektronikus hírközlõ hálózatok
és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretsza-
bályozásáról (keretirányelv),

f) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i
2002/22/EK irányelve az egyetemes szolgáltatásról és az
elektronikus hírközlõ hálózatokhoz és elektronikus hír-
közlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogok-
ról (egyetemes szolgáltatási irányelv),

g) az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i
2002/58/EK irányelve a személyes adatoknak az elektro-
nikus hírközlési ágazatban történõ feldolgozásáról és ma-
gánjellegének védelmérõl (az adatvédelemrõl és az elekt-
ronikus hírközlésrõl szóló irányelv),

h) az Európai Bizottság 2002. szeptember 16-i
2002/77/EK irányelve az elektronikus hírközlõ hálózatok
és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacának verse-
nyérõl.”

51. § (1) Az Eht. 188. §-a a következõ 5/a. ponttal egé-
szül ki:

„5/a. Átviteli rendszer: a televízió vagy rádió mûsorje-
leknek az analóg vagy digitális mûsorterjesztését szolgáló
mûszaki eljárások, elektronikus hírközlési és más eszkö-
zök rendszere, amely a mûsorterjesztés alkalmazott átvite-
li közegéhez – így különösen a levegõhöz és rádiófrekven-
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ciához, koaxiális vezetékhez, sodrott érpárú vezetékhez,
üvegszálas vezetékhez – kapcsolódik.”

(2) Az Eht. 188. §-ának 73–75. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„73. Multiplex technikai szolgáltató: az olyan elektroni-
kus hírközlési szolgáltató, amely a hozzá eljuttatott rádió-
és televíziómûsorokból, illetve más adatjelekbõl egyetlen
szabványos digitális jelfolyamot állít elõ, és ezt digitális
mûsorterjesztéssel továbbítja, vagy továbbíttatja.

74. Mûsorelosztás: olyan mûsorterjesztés, amely során
az elõfizetõ, vagy felhasználó elektronikus hírközlõ vég-
berendezése meghatározott földrajzi helyen csatlakozik a
mûsorterjesztõ átviteli rendszerhez.

75. Mûsorszórás: olyan mûsorterjesztés, amelynek so-
rán analóg vagy digitális rádió-, illetve televíziómûsorokat
a földfelszínen telepített – az elsõdlegesen mûholdas szol-
gálatra rendelt frekvenciák kivételével – rádiófrekvenciát
használó, általában egyirányú adatátvitelt lehetõvé tevõ át-
viteli rendszerrel továbbítják az elõfizetõhöz, vagy fel-
használóhoz; mûsorszórásnak minõsül a digitális mûsor-
szóró hálózat vagy mûsorszóró adó segítségével végzett
mûsorterjesztés is;”

(3) Az Eht. 188. §-ának 77. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„77. Mûsorterjesztés: az 5/a. pont szerinti bármely átvi-
teli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési szol-
gáltatás, amelynek során a mûsorszolgáltató által elõállí-
tott analóg vagy digitális mûsorszolgáltatási jeleket a mû-
sorszolgáltatótól az elõfizetõ, vagy felhasználó vevõké-
szülékéhez továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli
rendszertõl, és technológiától. Mûsorterjesztésnek minõ-
sül különösen a mûsorszórás, a mûholddal végzett mûsor-
terjesztés, a hibrid üvegszálas-koaxiális átviteli rendsze-
ren végzett mûsorterjesztés, emellett a mûsor Internet Pro-
tokoll segítségével történõ továbbítása valamely átviteli
rendszeren, ha a szolgáltatás jellege, illetve feltételei meg-
egyeznek a mûsorterjesztéssel, illetve ez helyettesíti a más
módon megvalósított mûsorterjesztést. Mûsorterjesztés-
nek minõsül az olyan mûsorterjesztés is, amelyhez az elõ-
fizetõ külön díj ellenében, vagy más elektronikus hírközlé-
si szolgáltatás díjával csomagban értékesített díj ellenében
férhet hozzá. A tíznél kevesebb vevõkészülék csatlakozta-
tására alkalmas átviteli rendszer segítségével történõ jelto-
vábbítás nem minõsül mûsorterjesztésnek.”

(4) Az Eht. 188. §-a a következõ 110. ponttal egészül ki,
egyben a jelenlegi 110. pont számozása 111. pontra válto-
zik:

[E törvény alkalmazásában:]
„110. Vállalkozás: Az a természetes és a jogi személy,

valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
– ideértve a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi
fióktelepét is – amelynek a Magyar Köztársaság területén
tanúsított, vagy hatásaiban itt érvényesülõ piaci magatar-

tása részben vagy egészben a Magyar Köztársaság terüle-
tén nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kap-
csolódik.”

52. § (1) Az Rttv. 2. § 26. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„26. Mûsorelosztó rendszer: olyan külön törvényben
meghatározott átviteli rendszer, amelyen keresztül egyide-
jûleg legalább öt mûsorszolgáltatás mûsorterjesztése vé-
gezhetõ.”

(2) Az Rttv. 2. § 32. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„32. Mûsorszórás: a külön törvényben meghatározott
mûsorszórás analóg mûsorterjesztési mûszaki eljárással
végezett változata.”

(3) Az Rttv. 77. § (2) bekezdésében az „e törvényben”
szövegrész helyébe a „törvényben” szöveg, 131. §-ának
(3) bekezdésében a „mûsorszórás valamint mûsorszolgál-
tatások elosztására szolgáló kábelhálózatok fejlesztésére”
szövegrész helyébe az „a digitális mûsorterjesztés fejlesz-
tésére és a digitális átállás költségeire” szöveg lép.

Felhatalmazás

53. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy ren-
delettel állapítsa meg

a) a digitális rádió- és televízió-mûsorok vételére alkal-
mas készülékek együttmûködõ képessége érdekében szük-
séges intézkedések részletes szabályait,

b) a digitális átállás forrásainak részletes felhasználási
szabályait.

(2) Felhatalmazást kap az audiovizuális politikáért fele-
lõs miniszter arra, hogy rendelettel állapítsa meg

a) az e törvény 43. § (1) bekezdésében nem említett di-
gitális mûsorszóró hálózat, illetve mûsorszóró adó üze-
meltetési jogosultságok, és az L frekvenciasávban rendel-
kezésére álló digitális rádió mûsorszóró hálózatokhoz kap-
csolódó jogosultságok pályázati kiírási határidejét,

b) a regionális és helyi közszolgálati mûsorok analóg
mûsorszórásának leállítására vonatkozó eljárási szabályo-
kat.

(3) Felhatalmazást kap az audiovizuális politikáért fele-
lõs miniszter arra, hogy az elektronikus hírközlési politi-
káért felelõs miniszterrel együttesen kiadott rendelettel ál-
lapítsa meg az analóg és digitális televíziókészülékek for-
galomba hozatala mûszaki feltételeinek és digitális mûso-
rok vételére való alkalmasságának, az alkalmasság megje-
lölésének részletes szabályait, amelynek során a Magyar
Köztársaság európai uniós és nemzetközi környezetvédel-
mi kötelezettségvállalásaira tekintettel figyelembe kell
venni, hogy az analóg televízió készülékek és a digitális
vevõdekóderek együttes alkalmazásának tömegessé válá-
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sa jelentõsen több villamosenergia felhasználását teszi
szükségessé, mint az integrált digitális televízió készülé-
kek alkalmazása.

(4) Felhatalmazást kap az audiovizuális politikáért fele-
lõs miniszter arra, hogy az elektronikus hírközlési politi-
káért, az államháztartásért és a szociális és munkaügyi po-
litikáért felelõs miniszterrel együttesen rendeletben álla-
pítsa meg közszolgálati mûsorok digitális vételének bizto-
sítása érdekében a digitális vevõdekóderek állami támoga-
tására vonatkozó szabályokat.

(5) Felhatalmazást kap az elektronikus hírközlési politi-
káért felelõs miniszter arra, hogy rendelettel állapítsa meg
az analóg földfelszíni mûsorterjesztés célját szolgáló frek-
venciahasználat díjából a digitális átállás forrásaként fel-
használható mértékét, az államháztartásért és az audiovi-
zuális politikáért felelõs miniszterrel egyetértésben.

Az Európai Unió jogának való
megfelelés

54. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i
2002/19/EK irányelve az elektronikus hírközlõ hálózatok-
hoz és kapcsolódó berendezésekhez való hozzáférésrõl és
azok összekapcsolásáról (hozzáférési irányelv),

b) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i
2002/20/EK irányelve az elektronikus hírközlõ hálózatok
és elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezésérõl
(engedélyezési irányelv),

c) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i
2002/21/EK irányelve az elektronikus hírközlõ hálózatok
és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretsza-
bályozásáról (keretirányelv),

d) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i
2002/22/EK irányelve az egyetemes szolgáltatásról és az
elektronikus hírközlõ hálózatokhoz és elektronikus hír-
közlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogok-
ról (egyetemes szolgáltatási irányelv),

e) az Európai Bizottság 2002. szeptember 16-i
2002/77/EK irányelve az elektronikus hírközlõ hálózatok
és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacának verse-
nyérõl,

f) az Európai Parlament és a Tanács 2000. június 8-i
2000/31/EK irányelve a belsõ piacon az információs társa-
dalommal összefüggõ szolgáltatások, különösen az elekt-
ronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (,,Elekt-
ronikus kereskedelemrõl szóló irányelv”).

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2007. évi LXXV.
törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról,
a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint

a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl*

A piacgazdaság mûködéséhez szükséges, hogy a gaz-
dálkodók a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükrõl
megbízható és valós információkat hozzanak nyilvános-
ságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A nyilvá-
nosságra hozott információk megbízhatóságát növeli a
független könyvvizsgálók által végzett könyvvizsgálat.

Tekintettel a gazdasági folyamatok határokon átívelõ
jellegére és hatásaira, indokolt, hogy a könyvvizsgálói te-
vékenység a nemzetközileg elfogadott szakmai elõírások
figyelembevételével kerüljön szabályozásra, egyidejûleg
megteremtve a nemzetközi együttmûködés törvényi felté-
teleit is.

Az Országgyûlés elismeri a könyvvizsgálók jogát a
szakmai önkormányzathoz, egyúttal biztosítja a közérdek
megfelelõ érvényesülését a könyvvizsgálói közfelügyelet
kialakításával.

Ennek érdekében az Országgyûlés a következõ törvényt
alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény célja és alkalmazási köre

1. § (1) E törvény célja, hogy meghatározza a – közérde-
kû tevékenységnek minõsülõ – jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenység során alkalma-
zandó követelményeket, amelyek biztosítják e tevékeny-
ség megfelelõ ellátását.

(2) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a nem jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység ellátása során is.

(3) A törvény hatálya kiterjed
a) a Magyar Könyvvizsgálói Kamarára (a továbbiak-

ban: kamara),
b) a kamarai tag könyvvizsgálóra,
c) a könyvvizsgáló cégre,
d) a kamara által jegyzékbe vett harmadik országbeli

könyvvizsgálóra és harmadik országbeli könyvvizsgáló
gazdálkodóra,

e) az okleveles könyvvizsgálói képzésben résztvevõre,
f) a könyvvizsgáló jelöltre,

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. június 11-i ülésnapján fogadta el.
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g) a külföldön tevékenységi engedéllyel rendelkezõ
könyvvizsgálóra, ha Magyarországon kíván jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet vé-
gezni, valamint

h) a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottságra.

Értelmezõ rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában
1. Audit bizottság: a számviteli jogszabályok szerinti

beszámoló készítés és a beszámolóra vonatkozó jogszabá-
lyi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
folyamatát figyelemmel kísérõ szerv.

2. Csoportkönyvvizsgáló: az a kamarai tag könyvvizs-
gáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely az összevont (konszo-
lidált) éves beszámoló könyvvizsgálatát végzi.

3. Egyeztetõ testület: a kamarán belül mûködtetett ál-
landó fórum, amelynek célja elõsegíteni a kamarai tagok
egymás közötti, valamint a kamarai tagok és nem kamarai
tagok közötti szakmai természetû viták rendezését.

4. Érintett állami szerv: a pénz-, tõke- és biztosításpiaci
szervezeteket, pénztárakat érintõen a Pénzügyi Szerveze-
tek Állami Felügyelete, az államháztartás alrendszereinek
szervezeteit érintõen az Állami Számvevõszék.

5. Gazdálkodó: a számvitelrõl szóló törvényben meg-
határozott fogalom.

6. Gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló törvényben meghatározott fogalom.

7. Gazdálkodó szervezet (szervezet): a gazdálkodó
szervezet és a gazdálkodó szervezetnek nem minõsülõ kül-
földi illetõségû szervezet.

8. Harmadik ország: az Európai Gazdasági Térségen
kívüli állam.

9. Harmadik országbeli könyvvizsgáló: olyan termé-
szetes személy, aki nem kamarai tag könyvvizsgáló, és
harmadik országban rendelkezik jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosí-
tó engedéllyel.

10. Harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó:
jogi formájától függetlenül olyan szervezet, amely nem
könyvvizsgáló cég, és harmadik országban rendelkezik
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység végzésére jogosító engedéllyel.

11. IFAC: Nemzetközi Könyvvizsgálói Szövetség (In-
ternational Federation of Accountants).

12. Jogsegélyszolgálat: a kamarai tagok egyéni érdek-
védelmét elõsegítõ kamarai szolgáltatás.

13. Kamarai tag könyvvizsgáló: az a természetes sze-
mély, aki a kamara engedélyével jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogo-
sult a Magyar Köztársaság területén.

14. Könyvvizsgáló cég: jogi formájától függetlenül az a
gazdálkodó szervezet (szervezet), amely a kamara engedé-

lyével jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység végzésére jogosult a Magyar Köztársaság te-
rületén.

15. Könyvvizsgáló cég kapcsolt vállalkozása: jogi for-
májától függetlenül bármely olyan gazdálkodó szervezet
(szervezet), amely közös tulajdonlás, ellenõrzés vagy ve-
zetés révén kapcsolatban áll a könyvvizsgáló céggel.

16. Könyvvizsgáló jelölt: a szakmai kompetencia vizs-
ga elõfeltételeként elõírt szakmai gyakorlatát teljesítõ, ok-
leveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezõ ter-
mészetes személy.

17. Könyvvizsgálói hálózat: az a nagyobb kiterjedésû
struktúra,

– amelynek célja az együttmûködés, és amelyhez a ka-
marai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég tartozik, va-
lamint

– amelynek célja egyértelmûen a nyereség vagy a költ-
ségek megosztása, vagy amely közös tulajdonban mûkö-
dik, közös ellenõrzéssel vagy vezetéssel, közös minõség-
ellenõrzési politikával és eljárásokkal, közös üzletstraté-
giával rendelkezik, közös márkanevet használ, vagy meg-
osztja a szakmai erõforrások meghatározó részét.

18. Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló törvényben meghatározott fogalom.

19. Közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodó:
a) az a gazdálkodó, amelynek átruházható értékpapír-

jait az Európai Gazdasági Térség valamely államának sza-
bályozott piacán kereskedésre befogadták,

b) minden olyan, az a) pont hatálya alá nem tartozó
gazdálkodó, amelyet jogszabály közérdeklõdésre számot
tartónak minõsít.

20. Különbözeti vizsga: olyan vizsga, amelyet magyar
nyelven kell teljesíteni, és amely a Magyar Köztársaság te-
rületén folytatott jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátásához szükséges isme-
retek ellenõrzésére terjed ki.

21. Mentor: az a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységet végzõ kamarai tag könyv-
vizsgáló, aki a könyvvizsgáló jelöltet a szakmai tapaszta-
latok elsajátításában segíti.

22. Nemzetközi könyvvizsgálati standardok: azok a
Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok [International
Standards on Auditing (ISA)] és kapcsolódó állásfoglalá-
sok, valamint egyéb standardok, amelyek a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységhez
kapcsolódnak.

23. Szabályozott piac: a tõkepiacról szóló törvényben
meghatározott fogalom.

24. Szakmai kompetencia vizsga: annak ellenõrzése,
hogy a könyvvizsgáló jelölt a számára elõírt szakmai gya-
korlati idõ alatt megfelelõ szakmai tapasztalatot szerzett és
ismereteit képes valós körülmények között alkalmazni.

25. Szakmai szolgáltatás: a jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenység és az egyéb szak-
mai szolgáltatás.
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A jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység

3. § (1) E törvény alkalmazásában jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység

a) a gazdálkodónál a számviteli jogszabályok szerinti
beszámoló felülvizsgálata, szabályszerûségének, megbíz-
hatóságának, hitelességének, valamint annak tanúsítása,
hogy a beszámoló megbízható és valós összképet ad a gaz-
dálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl,

b) a gazdálkodó alapításakor, átalakulásakor, jogutód
nélküli megszûnésekor a külön jogszabályban elõírt érté-
kelési, ellenõrzési, véleményezési (záradékolási) felada-
tok ellátása,

c) a könyvvizsgálók jogszabályban meghatározott
egyéb feladatának elvégzése.

(2) E törvény alkalmazásában jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb
szakmai szolgáltatás

a) a gazdálkodó mûködésének átvilágítása, értékelése,
b) a gazdálkodó alapításával, átalakulásával, jogutód

nélküli megszûnésével, folyamatos mûködésével, gazdál-
kodásával, információs rendszerével kapcsolatos pénz-
ügyi, adó- és járulék-, vám-, számviteli és kapcsolódó szá-
mítástechnikai, szervezési szakértõi tevékenység, szakvé-
lemény készítése, az ezekkel kapcsolatos tanácsadás, ide-
értve – külön jogszabályban meghatározott feltételek
fennállása esetén – az igazságügyi könyvszakértõi tevé-
kenységet is,

c) a számviteli, ellenõrzési, pénzügyi, könyvvizsgálói
szakoktatás, továbbképzés, vizsgáztatás,

d) a könyvviteli szolgáltatás.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara jogállása,
feladatai

4. § (1) A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a kamarai ta-
gok önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelke-
zõ köztestülete. A kamara székhelye: Budapest.

(2) A kamara országos hatáskörû jogi személy, amely
feladatainak ellátására jogi személyiséggel nem rendelke-
zõ központi szerveket és területi szervezeteket hoz létre.

(3) A kamara jogosult arra, hogy a Magyar Köztársaság
címerét a kamara épületein, helyiségeiben elhelyezze, va-
lamint hivatalos iratain és bélyegzõin feltüntesse.

(4) A 2006/43/EK irányelv alkalmazásában a jogsza-
bályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékeny-
ség ellátásának engedélyezése, a kamarai tagok és a
könyvvizsgáló cégek nyilvántartásba vétele, a minõség-
biztosítás, a fegyelmi eljárások, a harmadik országbeli
könyvvizsgálók és harmadik országbeli könyvvizsgáló
gazdálkodók jegyzékbe vétele, valamint a nemzetközi
együttmûködés tekintetében a kamara minõsül illetékes
hatóságnak.

(5) A kamara
a) ellátja a jogkörébe tartozó közigazgatási hatósági

ügyek intézését,
b) megalkotja és naprakészen tartja a könyvvizsgálati,

valamint az átvilágítási megbízásokra, a bizonyosságot
nyújtó megbízásokra, a kapcsolódó szolgáltatásokra és a
belsõ minõségellenõrzésre vonatkozó nemzeti standar-
dokat,

c) meghatározza az okleveles könyvvizsgálói szakké-
pesítés szakmai és vizsgáztatási követelményeit, ellátja a
vizsgáztatási feladatokat, és a képzés irányításával, fel-
ügyeletével kapcsolatos hatósági feladatokat, meghatároz-
za a szakképesítés tartalmi kereteit, szabályozza a képzés-
ben közremûködõ szervezetek feladatait, gondoskodik a
feladatellátás minõségbiztosításáról,

d) szervezi és felügyeli a könyvvizsgáló jelöltek képzé-
sét, meghatározza a könyvvizsgáló jelöltek képzési prog-
ramját, a szakmai kompetencia vizsga követelményeit, le-
bonyolítja a szakmai kompetencia vizsgát,

e) meghatározza a különbözeti vizsga követelményeit,
lebonyolítja a különbözeti vizsgát,

f) szervezi és felügyeli a kamarai tag könyvvizsgálók
kötelezõ szakmai továbbképzését, gondoskodik a feladat-
ellátás minõségbiztosításáról,

g) véleményt nyilvánít a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységgel kapcsolatos kér-
désekben,

h) dönt a kamarai tag könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló
cégek fegyelmi ügyében,

i) a hatáskörébe tartozó ügyekben együttmûködik más
államok illetékes hatóságaival.

(6) A kamara a tagok képviseletében különösen az aláb-
bi feladatokat látja el:

a) megalkotja a kamara alapszabályát, továbbá a kama-
ra önkormányzati szabályzatait,

b) mûködteti a kamarai tag könyvvizsgálók és a könyv-
vizsgáló cégek jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenysége minõségbiztosításának rendszerét,

c) véleményezi azokat a törvényeket és más jogszabá-
lyokat, amelyek a könyvvizsgálók mûködésének, tevé-
kenységének feltételeit meghatározzák, a kamara felada-
tait és mûködését közvetlenül érintik,

d) a számviteli szabályozásért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) számára javaslatot tesz azokra
a kamarai tag könyvvizsgálókra vonatkozóan, akik a mi-
niszter által kinevezett testületekben a kamarát képviselik,

e) együttmûködik a kamara alapszabályában meghatá-
rozott állami szervekkel, hatóságokkal és részt vesz a
szakmai szervezetek munkájában,

f) szakmai konzultáció, tanácsadás keretében módszer-
tani segítséget nyújt a kamarai tag könyvvizsgálók, a
könyvvizsgáló cégek munkájának ellátásához, szakmai
kiadványokkal, konferenciák és más rendezvények szer-
vezésével elõsegíti, hogy a kamarai tag könyvvizsgálók, a
könyvvizsgáló cégek munkájukat az e törvényben és a más
jogszabályokban elõírtak szerint végezzék,
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g) részt vesz a nemzetközi könyvvizsgálói szervezetek
munkájában, kapcsolatot tart más országok könyvvizsgá-
lói szervezeteivel,

h) az IFAC Etikai Kódexének figyelembevételével ki-
dolgozza a kamarai tagokra, a könyvvizsgáló cégekre vo-
natkozó etikai szabályokat, figyelemmel kíséri a megtartá-
sukat,

i) mûködteti az egyeztetõ testületet és a jogsegélyszol-
gálatot,

j) figyelemmel kíséri a könyvvizsgálók, a könyvvizs-
gáló cégek szakmai tevékenységét, megteszi a szükséges
intézkedést, ha tudomást szerez arról, hogy a kamarai tag
könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég tevékenységével, ma-
gatartásával jogsértést követ el, vagy a kamara alapszabá-
lyának, illetõleg a kamara önkormányzati szabályzatainak
rendelkezéseivel ellentétesen cselekszik,

k) a könyvvizsgálók érdekeit érintõ intézkedésekrõl, a
szabályok változásairól, a szakmai állásfoglalásokról, a
szakmai tevékenységgel összefüggõ fejleményekrõl folya-
matosan tájékozódik, és tapasztalatait rendszeresen ren-
delkezésre bocsátja.

(7) A kamara gondoskodik arról, hogy az e törvény
alapján megalkotott szabályzatai folyamatosan és bárki
számára szabadon hozzáférhetõek legyenek a honlapján.

Kamarai hatósági eljárások

5. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkal-
mazni – az e törvényben foglaltak figyelembevételével – a
következõ ügyekben:

a) felvétel a kamarába, valamint a kamarai tagság meg-
szûnésének megállapítása,

b) jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység engedélyezése gazdálkodó szervezet (szerve-
zet) számára, valamint az engedély megszûnésének meg-
állapítása,

c) felvétel a harmadik országbeli könyvvizsgálók és a
harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzé-
kébe, valamint törlés ezen jegyzékekbõl,

d) jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység szüneteltetésének engedélyezése, valamint a
szüneteltetést követõen a tevékenység újbóli ellátásának
engedélyezése,

e) kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég mi-
nõsítésének megadása, a minõsítés visszavonása,

f) felvétel az okleveles könyvvizsgálói képzési prog-
ramba, továbbá a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe,
valamint az azokból való törlés,

g) az okleveles könyvvizsgálói képzési program részét
képezõ vizsga, a szakmai kompetencia vizsga, valamint a
különbözeti vizsga engedélyezése,

h) külföldi oklevél, bizonyítvány elismerése az okleve-
les könyvvizsgálói képzési programban történõ részvétel
céljából,

i) tanulmányok elismerése az okleveles könyvvizsgálói
képzési programban,

j) okleveles könyvvizsgálói képzés szervezésének,
folytatásának engedélyezése gazdálkodó számára, oktatási
tevékenység végzésének engedélyezése természetes sze-
mély számára, valamint az engedélyek visszavonása,

k) minõségellenõrzés lefolytatása
[az a)–k) pontokban írtak a továbbiakban együtt: kamarai
hatósági eljárás].

6. § (1) A kamara a kamarai hatósági eljárás tekinteté-
ben az ország egész területére kiterjedõ illetékességgel
jár el.

(2) A kamara a hivatalból indított eljárás során nyilatko-
zattételre és adatszolgáltatásra kötelezheti az ügyfelet.

(3) A kamarai hatósági eljárás elektronikus úton nem
folytatható le.

(4) Az e törvényben meghatározott nyilvántartásokat
magyar nyelven kell vezetni. A kamara a nyilvántartásokat
folyamatosan napra készen tartja.

(5) A kamarai hatósági eljárásokban a nem magyar
nyelvû iratok hiteles magyar nyelvû fordítását is a kamara
rendelkezésére kell bocsátani.

7. § (1) Az egyes kamarai hatósági eljárásokban elsõ fo-
kon az e törvényben kijelölt testület jár el.

(2) A kamarai hatósági eljárás lefolytatására irányuló
kérelmet írásban, vagy elektronikus úton az e célra rend-
szeresített nyomtatványon lehet elõterjeszteni.

(3) A kérelemrõl 30 napon belül, testületi ülés hiányá-
ban a 30 nap letelte utáni elsõ testületi ülésen, legkésõbb
azonban 60 napon belül kell határozni.

(4) Az eljáró testület elnöke a (3) bekezdés szerinti ha-
táridõt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb
30 nappal meghosszabbíthatja. Errõl értesíteni kell a kérel-
mezõt.

(5) Ha a kérelmet hiányosan nyújtották be, a kérelmezõt
a kérelem beérkezésétõl számított 20 napon belül – megfe-
lelõ határidõ megjelölésével és a mulasztás következmé-
nyeire történõ figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra kell
felhívni.

(6) Az eljárás végzéssel megszüntethetõ, ha a kérelme-
zõ a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget és az
erre megállapított határidõ meghosszabbítását sem kérte,
illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a
tényállás tisztázását.

8. § (1) Az ügyfél a kamarai hatósági eljárásban hozott
elsõfokú döntés ellen a döntés közlésétõl számított 15 na-
pon belül a kamara elnökségéhez fellebbezhet. A fellebbe-
zést az elsõ fokon eljáró testülethez kell benyújtani.

(2) Az elnökség a fellebbezésrõl 60 napon belül határoz.
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(3) Az elnökség a (2) bekezdés szerinti határidõt indo-
kolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meg-
hosszabbíthatja. Errõl értesíteni kell a fellebbezõt.

(4) Az elnökség a fellebbezési eljárás során hozott dön-
tést a fellebbezõvel és azokkal, akikkel az elsõfokú döntést
közölték, az elsõ fokon eljáró testület útján közli.

(5) Az ügyfél a közigazgatási perekre (Polgári perrend-
tartásról szóló törvény XX. fejezet) irányadó szabályok
szerint – a kézhezvételtõl számított 30 napon belül – az el-
nökség határozata ellen keresettel, az elnökség önálló fel-
lebbezéssel megtámadható végzése ellen kérelemmel for-
dulhat a bírósághoz.

9. § (1) Az ügyfél kérelmére indított kamarai hatósági
eljárásért – a 94. § (3) bekezdése, a 104. § (3) bekezdése és
a 105. § (3) bekezdése szerinti eljárás kivételével – az ügy-
félnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara központi szám-
lájára igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. Az igazga-
tási szolgáltatási díj a kamara bevétele.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj
összege természetes személy ügyfelek esetén 25 000 fo-
rint, gazdálkodó szervezetek (szervezetek) esetén 50 000
forint.

(3) Az elsõfokú döntés ellen benyújtott fellebbezés díj-
köteles, melynek díja a (2) bekezdés szerinti igazgatási
szolgáltatási díjak 50%-a.

(4) A díjfizetés tárgyára az illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2) és
(3) bekezdésében foglaltakat, a díjfizetésre kötelezettek
körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének
elsõ mondatában, valamint a 31. §-ának (7) bekezdésében
foglaltakat, a díj visszafizetésére az Itv. 32. §-ában foglal-
takat, a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített
állami adóhatóság helyett a kamarát, az illeték helyett díjat
kell érteni.

II. Fejezet

A KAMARAI TAG KÖNYVVIZSGÁLÓ

Kamarai tagság keletkezése

10. § (1) Természetes személyként jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet a Magyar
Köztársaság területén az végezhet, aki a kamara tagja és
rendelkezik az ezt igazoló könyvvizsgálói igazolvánnyal.

(2) A kamarai tagfelvétel tekintetében a kamara felvéte-
li bizottsága jár el.

11. § (1) A kamarába – kérelem alapján – tagként fel kell
venni azt a természetes személyt, aki megfelel a következõ
feltételeknek:

a) a Magyar Köztársaság területén jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet kíván
folytatni,

b) rendelkezik az e törvényben meghatározott okleve-
les könyvvizsgálói szakképesítéssel,

c) a kérelem benyújtását megelõzõ egy éven belül sike-
resen teljesítette a szakmai kompetencia vizsgát, ha e köte-
lezettség alól a 104. § (2) bekezdése alapján nem mentesül,

d) büntetlen elõéletû,
e) vállalja, hogy más kamarai tag könyvvizsgálónál,

könyvvizsgáló cégnél létesített munkaviszonyán kívüli
munkaviszonyban, továbbá közalkalmazotti, köztisztvise-
lõi jogviszonyban, szolgálati viszonyban, munkaviszony
jellegû jogviszonyban a jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói tevékenység megkezdésének idõ-
pontjától nem áll [ide nem értve a (2) bekezdés szerinti
jogviszonyt],

f) vállalja, hogy könyvvizsgáló cégen kívül más gaz-
dálkodó szervezetben (szervezetben) személyes közremû-
ködésre tagként, vezetõ tisztségviselõként a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység meg-
kezdésének idõpontjától nem lesz kötelezett [ide nem ért-
ve a (2) bekezdés szerinti jogviszonyt],

g) a kamara alapszabályában meghatározott mértékû, a
Magyar Köztársaság területén végzett jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatko-
zó könyvvizsgálói felelõsségbiztosítással rendelkezik,

h) a kamara alapszabályában és a kamara önkormány-
zati szabályzataiban foglaltakat magára kötelezõnek isme-
ri el,

i) vállalja a kamarai tagdíj megfizetését,
j) nem esik a 12. §-ban felsorolt kizáró okok alá,
k) az elõírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

(2) Az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti feltétel telje-
sítésétõl – indokolt esetben – el lehet tekinteni a természe-
tes személynél, ha munkáltatója (foglalkoztatója) írásban
nyilatkozik arról, hogy a kérelmezõ a kamarai tag könyv-
vizsgálói minõségébõl adódó feladatait megfelelõen el
tudja látni, valamint, hogy az (1) bekezdés e) és f) pontja
szerinti jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek ér-
vényesítésével nem akadályozza a jogszabályi kötelezett-
ségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megfelelõ ellá-
tását.

(3) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti feltételnek nem
kell megfelelnie a természetes személynek, ha kizárólag
könyvvizsgáló cég nevében végez jogszabályi kötelezett-
ségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.

(4) Kérelmére fel kell venni a kamara tagjai közé azt a
természetes személyt, aki igazolja, hogy az Európai Gaz-
dasági Térség valamely államának arra illetékes hatósága
által kiállított, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenység végzésére jogosító engedéllyel ren-
delkezik és megfelel az (1) bekezdés a) és d)–k) pontjaiban
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foglalt követelményeknek, valamint az e törvényben meg-
határozott különbözeti vizsgát sikeresen teljesítette.

12. § Nem vehetõ fel a kamara tagjai közé az,
a) aki a közügyektõl vagy az okleveles könyvvizsgálói

szakképesítéshez kötött foglalkozástól eltiltás mellékbün-
tetés hatálya alatt áll,

b) akit a bíróság szándékos bûncselekmény elkövetése
miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, a büntetés
kitöltésétõl, illetõleg a végrehajthatóság megszûnésétõl
számított öt évig,

c) akinek a – szándékos bûncselekmény elkövetése
miatti – szabadságvesztés büntetés végrehajtását próba-
idõre felfüggesztették, a próbaidõ leteltétõl számított há-
rom évig,

d) aki cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró gond-
nokság hatálya alatt áll vagy gondnokság alá helyezés nél-
kül is cselekvõképtelen,

e) akit a kamarából fegyelmi eljárás keretében kizártak,
az errõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított
három évig,

f) aki az életmódja vagy magatartása miatt a könyvvizs-
gálói hivatás gyakorlásához szükséges közbizalomra ér-
demtelen.

13. § (1) Kérelmére fel kell venni a kamara tagjai közé
azt a természetes személyt, aki megfelel az alábbi feltéte-
leknek:

a) nem tartozik a 11. § (4) bekezdésének hatálya alá,
b) igazolja, hogy rendelkezik egy harmadik ország arra

illetékes hatósága által kiállított, jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosí-
tó engedéllyel,

c) megfelel a 11. § (1) bekezdésének a), valamint d)–k)
pontjaiban foglalt követelményeknek,

d) az e törvényben meghatározott különbözeti vizsgát
sikeresen teljesítette,

e) igazolja, hogy eleget tesz a 2006/43/EK irányelv 4.,
valamint 6–13. cikkeiben megállapítottakkal egyenértékû
követelményeknek,
feltéve, hogy a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenység végzését engedélyezõ harmadik or-
szág viszonossági gyakorlat alapján hasonlóan jár el a
kamarai tagokkal szemben.

(2) A viszonosság fennállása tekintetében, a kamara
kezdeményezése alapján, a külpolitikáért felelõs miniszter
állásfoglalása az irányadó, amelyet a számviteli szabályo-
zásért felelõs miniszterrel egyetértésben alakít ki.

14. § (1) A kamara felvételi bizottsága a tagfelvételi el-
járást felfüggeszti, ha tudomására jut, hogy a kérelmezõ el-
len közvádra üldözendõ bûncselekmény elkövetése miatt
indult eljárás.

(2) A felfüggesztés a büntetõeljárás jogerõs befejezé-
séig tart.

Könyvvizsgálói eskü

15. § (1) A kamara tagjai közé felvett személy a kamarai
felvételét követõ 30 napon belül esküt tesz a kamara elnö-
ke elõtt.

(2) Az eskü szövege a következõ:
„Én, ....................................... esküszöm, hogy könyv-

vizsgálói tevékenységemet a Magyar Köztársaság Alkotmá-
nya, a jogszabályok rendelkezései, a szakmai és etikai köve-
telmények szerint lelkiismeretesen, legjobb tudásom szerint
végzem és e tevékenységem során tudomásomra jutott mi-
nõsített adatot, hivatásbeli és üzleti titkot megõrzöm.

(Az eskütevõ meggyõzõdése szerint:)
Isten engem úgy segéljen!”

(3) Az eskütételrõl a kamara okiratot készít, amely
az eskü szövegét, letételének és a könyvvizsgálói tevé-
kenység megkezdésének kezdõ idõpontját tartalmazza. Az
esküokiratot az esküt tevõ és a kamara elnöke aláírja. Az
esküokiratot a kamara õrzi meg.

(4) A könyvvizsgáló a tevékenységét az eskü letétele
után kezdheti meg.

(5) Ha a könyvvizsgáló az eskütételben akadályoztatva
van, az (1) bekezdésben meghatározott határidõt az aka-
dály megszûnésétõl kell számítani.

Könyvvizsgálói igazolvány

16. § (1) A kamara a tagjai közé felvett és könyvvizs-
gálói esküt tett könyvvizsgálót nyilvántartásba veszi, és az
esküokirat aláírásával egyidejûleg arcképes könyvvizs-
gálói igazolvánnyal látja el.

(2) A könyvvizsgálói igazolvány tartalmazza
a) a kamarai tag nevét, születési helyét, idejét, anyja

nevét,
b) a kamarai tag fényképét,
c) a kamarai tag nyilvántartási számát,
d) az igazolvány számát, érvényességét,
e) a kamara elnökének aláírását.

(3) A könyvvizsgálói igazolvány a kamarai tagság iga-
zolására is szolgál.

(4) A könyvvizsgálói igazolvány feljogosítja a kamarai tag
könyvvizsgálót a „hites könyvvizsgáló” cím használatára.

(5) A kamara gondoskodik arról, hogy az érvényben
lévõ könyvvizsgálói igazolványok mintája a kamara hon-
lapján folyamatosan és bárki számára szabadon megtekint-
hetõ legyen.

A kamarai tag jogai

17. § A kamarai tag könyvvizsgáló joga, hogy
a) az alapszabályban foglaltak szerint igénybe vegye a

kamara szolgáltatásait,
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b) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a ka-
mara illetékes területi szervezetének taggyûlésein,

c) részt vegyen a küldöttek megválasztásában,
d) küldöttnek, tisztségviselõnek, kamarai bizottság tag-

jának válasszák,
e) betekinthessen a tagnyilvántartásban róla vezetett

adatokba.

18. § A kamarai tag könyvvizsgáló jogosult a jogszabá-
lyi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
körébe tartozó és a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb szakmai szol-
gáltatásokat nyújtani. A kamarai tag könyvvizsgáló foly-
tathat minden olyan egyéb tevékenységet is, amely nem üt-
közik a törvény, a kamara alapszabálya, valamint etikai
szabályzata rendelkezéseibe.

19. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló a tagságból eredõ
jogait a jogszabályoknak, valamint a kamara alapszabályá-
nak és önkormányzati szabályzatainak megfelelõen gya-
korolja.

(2) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a kamara
testületi szerve által hozott döntés ellen a kamarai tag
könyvvizsgáló – jogszabály, a kamara alapszabálya vagy
önkormányzati szabályzata megsértésére való hivatkozás-
sal – a határozat közlésétõl számított 30 napon belül a Pol-
gári perrendtartásról szóló törvény általános szabályai sze-
rint bírósághoz fordulhat.

20. § A kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásának
keretében – figyelemmel a magyar nemzeti könyvvizsgá-
lati standardokban foglaltakra – közremûködõt vehet
igénybe, ha ahhoz a megbízó hozzájárul, vagy ha az a meg-
bízás jellegével együtt jár. A könyvvizsgáló a közremûkö-
dõért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

21. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló jogosult
a) részt venni megbízója legfõbb szervének, legfõbb

irányító (vezetõ) szervének, felügyelõ testületének ülésén,
ha azon jogszabályban vagy a megbízóval kötött szerzõ-
désben meghatározott jogait érintõ, kötelezettségeinek tel-
jesítésével összefüggõ, azt befolyásoló elõterjesztést tár-
gyalnak,

b) a megbízóval kötött szerzõdésben meghatározott
feladat(ok) teljesítése céljából betekinteni a megbízó
könyveibe (ideértve az elektronikus adathordozókhoz és
rendszerekhez való hozzáférést is), a legfõbb szerv, a leg-
fõbb irányító (vezetõ) szerv, a felügyelõ testület tagjaitól,
továbbá a megbízó munkavállalóitól felvilágosítást kérni,
a megbízó eszközeinek és forrásainak állományát, szerzõ-
déseit megvizsgálni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik a kamarai
tag könyvvizsgálók jogszabályban meghatározott egyéb
jogosultságait.

A kamarai tag kötelességei

22. § A kamarai tag könyvvizsgáló köteles
a) megtartani a kamara alapszabályában és egyéb ön-

kormányzati szabályzataiban foglaltakat,
b) haladéktalanul, de legkésõbb 15 napon belül jelente-

ni, ha a 11. §-ban felsorolt feltételeknek való megfelelés-
ben vagy a 33. § (1) bekezdésében felsorolt adatokban vál-
tozás következett be,

c) részt venni a kamara által a kamarai tagok részére
szervezett, a 106. § szerinti szakmai továbbképzésben,

d) megfizetni a tagdíjat.

23. § A kamarai tag könyvvizsgáló köteles
a) feladatait lelkiismeretesen, esküjének megfelelõen,

a jogszabályok és a 4. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti
standardok alapján, körültekintõen ellátni,

b) a könyvvizsgálói tevékenysége során az adott hely-
zetben elvárható gondossággal, legjobb tudása szerint el-
járni.

24. § (1) Ha a 3. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti te-
vékenységet végzõ kamarai tag könyvvizsgáló megállapít-
ja vagy tudomást szerez arról, hogy megbízója vagyoná-
nak jelentõs mértékû csökkenése várható, illetve olyan
tényt észlel, amely a legfõbb irányító (vezetõ) szerv vagy a
felügyelõ testület tagjainak jogszabályban meghatározott
felelõsségét vonja maga után, köteles kezdeményezni a
megbízó legfõbb szervének összehívását.

(2) Ha a megbízó a kamarai tag könyvvizsgáló kezde-
ményezésére a legfõbb szervét nem hívja össze, vagy a
legfõbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket
nem hozza meg, a kamarai tag könyvvizsgáló köteles errõl
a megbízó törvényességi felügyeletét ellátó szervet érte-
síteni.

25. § A 3. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tevé-
kenységet végzõ kamarai tag könyvvizsgáló a megbízó
legfõbb szervének a számviteli jogszabályok szerinti be-
számolót tárgyaló ülésén köteles részt venni.

A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység szüneteltetése

26. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kö-
telezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátá-
sát – kérelemre kiadott – engedély alapján szüneteltetheti
(a továbbiakban: szüneteltetés). A szüneteltetés legrövi-
debb idõtartama – a (6) bekezdés szerinti szüneteltetés ki-
vételével – tizenkét hónap.

(2) A kamarai tag könyvvizsgáló köteles kérni a szüne-
teltetés engedélyezését, ha nem tud eleget tenni a 11. §
(1) bekezdés e) vagy f) pontjában vagy az 53. §-ban foglalt
követelményeknek.
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(3) A szüneteltetés engedélyezése tekintetében a kama-
ra felvételi bizottsága jár el.

(4) A szüneteltetés engedélyezését legkésõbb abban az
idõpontban kell kérni, amelyben a kamarai tag könyvvizs-
gáló már nem tud megfelelni a (2) bekezdésben hivatko-
zott követelményeknek.

(5) A szüneteltetés engedélyezése megtagadható, ha a
kamarai tag könyvvizsgáló nem gondoskodott

a) megbízásainak átadásáról vagy megszüntetésérõl,
továbbá

b) a vele munkaviszonyban lévõ kamarai tag könyv-
vizsgáló, könyvvizsgáló jelölt jogviszonyának megszünte-
tésérõl.

(6) Nem szükséges engedély az európai parlamenti kép-
viselõi, az országgyûlési képviselõi és a polgármesteri
megbízatás miatti szüneteltetéshez. A szüneteltetést ez
esetben a képviselõi vagy a polgármesteri megbízatás kez-
dõnapját követõ 15 napon belül kell írásban bejelenteni a
kamara felvételi bizottságának. A szüneteltetés idõtartama
a megbízatás lejártáig tart.

(7) A (6) bekezdés hatálya alá tartozó kamarai tag
könyvvizsgálónak is eleget kell tennie az (5) bekezdés sze-
rinti kötelezettségeknek.

27. § (1) A szüneteltetés idõtartama alatt a kamarai tag
könyvvizsgálóra nem vonatkoznak a 11. § (1) bekezdésé-
nek e)–g) pontjában, valamint az 53. §-ban foglalt elõ-
írások.

(2) A szüneteltetõ kamarai tag könyvvizsgálót – a
(3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem illetik meg a
kamarai tagságból eredõ jogok, és nem terhelik az abból
fakadó kötelezettségek.

(3) A szüneteltetés alatt a kamarai tag könyvvizsgáló
a) tanácskozási joggal részt vehet a lakóhelye szerinti

kamarai területi szervezet és meghívás alapján a kamara
egyéb szerveinek tevékenységében,

b) jogosult a kamara küldöttgyûlésében a szüneteltetõ
kamarai tag könyvvizsgálókat képviselõ küldött választá-
sában részt venni és ilyen küldötté választható,

c) jogosult a kamara szolgáltatásait igénybe venni,
d) szakmai továbbképzési kötelezettségeit a 106. §-ban

foglaltak, valamint a kamara alapszabálya és szakmai to-
vábbképzési szabályzata szerint köteles teljesíteni,

e) köteles a kamara alapszabályában meghatározott, a
kamara által nyújtott szolgáltatásokkal arányos tagdíjat
fizetni.

28. § A szüneteltetés idõtartamára a könyvvizsgálói iga-
zolványt átvételi elismervény ellenében be kell vonni, a
kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartásában a könyv-
vizsgáló jogállásának változását be kell jegyezni.

29. § (1) A tevékenységét szüneteltetõ kamarai tag – ké-
relemre kiadott – engedéllyel kezdhet ismét jogszabályi

kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet vé-
gezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezési eljárás tekin-
tetében a kamara felvételi bizottsága jár el.

(3) Az engedély megadását meg kell tagadni, ha a kama-
rai tag könyvvizsgáló nem tesz eleget a 11. § (1) bekezdé-
sének e)–g) pontjában, valamint az 53. §-ban foglalt elõ-
írásoknak.

(4) Ha a felvételi bizottság engedélyezi a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység vég-
zését, a kamarai tag könyvvizsgálói igazolványát átvételi
elismervény ellenében vissza kell szolgáltatni a tagnak, és
a kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartásában a könyv-
vizsgáló jogállásának változását be kell jegyezni.

A tagsági viszony megszûnése

30. § (1) A kamarai tagság – a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel – megszûnik

a) a tag kilépésével,
b) a tag fegyelmi eljárás keretében történõ kizárásával,
c) ha a tag a 11. §-ban foglalt feltételeknek a továbbiak-

ban már nem felel meg,
d) a tag halálával.

(2) A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenység ellátását szüneteltetõ kamarai tag kamarai
tagsága nem szûnik meg, ha a szüneteltetés ideje alatt nem
felel meg a 11. § (1) bekezdésének e)–g) pontjában foglalt
követelményeknek.

(3) A tagsági viszony megszûnésének megállapítása te-
kintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.

31. § (1) A kamarai tagság megszûnését megállapító
határozat jogerõre emelkedése napjával a könyvvizsgá-
lót törölni kell a kamarai tagok nyilvántartásából, egy-
idejûleg vissza kell vonni könyvvizsgálói igazolványát
is, valamint a kamarai tagság megszûnésérõl és a meg-
szûnés okáról tájékoztatni kell azon államok illetékes
hatóságait, amelyekben a könyvvizsgáló jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
végzésére jogosult.

(2) A kamarai tagság megszûnésének (1) bekezdés sze-
rinti határozatban foglalt idõpontjától kezdõdõen az érin-
tett természetes személy nem végezhet jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.

(3) A nyilvántartásból történõ törlést követõen az érin-
tett természetes személy adatait a kamara 10 évig köteles
megõrizni külön nyilvántartás keretében, a kamarai tagság
megszûnése okának és idõpontjának megjelölésével.
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A kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartása,
az adatok nyilvánossága

32. § (1) A kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartásá-
ba azokat a természetes személyeket kell bejegyezni, aki-
ket a kamara e törvény rendelkezései szerint tagjai közé
felvett.

(2) A kamara a nyilvántartást központilag vezeti.

(3) A nyilvántartásba az adatszolgáltatásra kötelezett
kamarai tag könyvvizsgáló által írásban közölt, aláírásával
igazolt adatot (adatváltozást) kell bejegyezni. A bejegyzett
adatok tartalmának valódiságáért a külön jogszabályban
meghatározott felelõsségi szabályok szerint az adatszol-
gáltatásra kötelezett, az adatok kezelésének biztonságáért,
a szükséges technikai védelem biztosításáért a kamara tar-
tozik felelõsséggel.

(4) A kamara a nyilvántartásba vett adatokat, informá-
ciókat az adatkezelési szabályok betartásával, elektroni-
kus formában tárolja.

33. § (1) A kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartá-
sa – az egyes kamarai tagokra vonatkozóan – a következõ
adatokat tartalmazza:

a) nyilvántartási szám,
b) könyvvizsgálói igazolvány száma,
c) név, születési név,
d) születési hely és idõ,
e) anyja neve,
f) cím, telefon-, telefaxszám, elektronikus levélcím,
g) az iskolai végzettséget, valamint a szakképesítést

igazoló oklevél száma, kelte, a kiállító neve,
h) a 49. § szerinti minõsítés,
i) azon könyvvizsgáló cég neve, címe, internetes hon-

lapjának címe, nyilvántartási száma, amelynek tevékeny-
ségében a kamarai tag könyvvizsgáló részt vesz,

j) tagsági jogállás (könyvvizsgálói tevékenységet szü-
neteltetõ, illetve nem szüneteltetõ),

k) a szakmai továbbképzésben való részvétel igazolása,
l) fegyelmi büntetések, valamint az azok alóli mentesí-

tések idõpontja,
m) a szakmai továbbképzéssel, a minõségbiztosítással,

valamint a tagdíjfizetéssel kapcsolatos adatok, továbbá
n) nyilvántartási szám és a nyilvántartásba vételt végzõ

hatóság neve, ha az Európai Gazdasági Térség más államá-
ban is nyilvántartásba vették jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogosult
könyvvizsgálóként,

o) a nyilvántartásba vételt végzõ hatóság neve és – ha
van – a nyilvántartási szám, amennyiben harmadik ország-
ban könyvvizsgálóként nyilvántartásba vették.

(2) A kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartása tartal-
mazza a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenység végzésének engedélyezéséért, a minõség-
biztosításért, a fegyelmi eljárásért, valamint a közfelügye-
letért felelõs szervek nevét és címét is.

(3) A nyilvántartás vezetésének célja annak hiteles do-
kumentálása, hogy a nyilvántartásban szereplõ rendelke-
zik a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység végzéséhez elõírt feltételekkel. A nyilvántar-
tásban szereplõk közérdekbõl nyilvános adatainak, az
azokban bekövetkezõ változásoknak a közzététele az el-
lenõrzés lehetõségének a megteremtését, illetve az idõsze-
rû tájékoztatást szolgálja.

(4) Az (1) bekezdés a), b), c), f), h), i), j), n) és o) pontjá-
ban, valamint a (2) bekezdésben foglaltak közérdekbõl
nyilvános adatok, azokról bárki tájékoztatást kaphat.

(5) A kamara a tárgyévben nyilvántartásba vettek nyil-
vántartási számát, nevét, címét, valamint a korábban nyil-
vántartásba vettek ezen adataiban bekövetkezett változá-
sokat a Pénzügyi Közlönyben és a Cégközlönyben évente
közzéteszi, továbbá biztosítja, hogy a nyilvános adatok a
kamara honlapján folyamatosan és bárki számára szaba-
don megtekinthetõk legyenek.

III. Fejezet

A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉG

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység végzésének engedélyezése gazdálkodó

szervezetnek (szervezetnek)

34. § (1) Gazdálkodó szervezet (szervezet) a Magyar
Köztársaság területén jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységet akkor végezhet, ha azt a ka-
mara a 35. § alapján engedélyezte és arról igazolást adott
[az engedéllyel és igazolással rendelkezõ gazdálkodó szer-
vezet (szervezet) a továbbiakban: könyvvizsgáló cég].

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tanúsítja a jogo-
sultságot a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizs-
gálói tevékenység végzésére.

(3) Az engedélyezési eljárás tekintetében a kamara fel-
vételi bizottsága jár el.

(4) A kamara gondoskodik arról, hogy az érvényben
lévõ igazolások mintája a kamara honlapján folyamatosan
és bárki számára szabadon megtekinthetõ legyen.

35. § Kérelem alapján jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói tevékenység végzésére engedélyt kell
adni annak a gazdálkodó szervezetnek (szervezetnek),
amely megfelel az alábbi követelményeknek:

a) a Magyar Köztársaság területén jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet kíván
folytatni,

b) a gazdálkodó szervezet (szervezet) legfõbb szervé-
ben a szavazati jogok többségével az Európai Gazdasági
Térség valamely államában jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult
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könyvvizsgáló(k) vagy könyvvizsgáló cég(ek) rendelke-
zik (rendelkeznek),

c) a gazdálkodó szervezet (szervezet) legfõbb irányító
(vezetõ) szerve tagjainak többsége az Európai Gazdasági
Térség valamely államában jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég. Ha a legfõbb irá-
nyító (vezetõ) szerv tagjainak száma nem haladja meg a
kettõt, akkor legalább az egyik tagnak teljesítenie kell ezt a
követelményt,

d) a gazdálkodó szervezet (szervezet) nevében kamarai
tag könyvvizsgáló(k) végzi(k) a jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet,

e) a gazdálkodó szervezet (szervezet) jó üzleti hírnév-
vel rendelkezik,

f) nem végez olyan tevékenységet, amely akadályozná
a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói te-
vékenység megfelelõ ellátásában,

g) a kamara alapszabályában meghatározott mértékû, a
Magyar Köztársaság területén végzett jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatko-
zó könyvvizsgálói felelõsségbiztosítással rendelkezik,

h) a kamara alapszabályában és a kamara önkormány-
zati szabályzataiban foglaltakat magára kötelezõnek isme-
ri el,

i) vállalja a kamara alapszabályában meghatározott
hozzájárulási díj fizetését,

j) nem esik a 36. §-ban felsorolt kizáró okok alá,
k) az elõírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

36. § Nem adható jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység végzésére engedély annak a
gazdálkodó szervezetnek (szervezetnek),

a) amelynek létesítõ okiratában a tevékenységi körök
között a könyvvizsgálói tevékenységgel összeegyeztethe-
tetlen tevékenység szerepel,

b) amelynek engedélyét fegyelmi eljárás keretében
visszavonták, az errõl szóló határozat jogerõre emelkedé-
sétõl számított három évig,

c) amelynek engedélye – saját kérésére – megszûnt, az
errõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított egy
évig,

d) amelyre vonatkozóan felszámolási eljárás vagy vég-
elszámolási eljárás van folyamatban.

A könyvvizsgáló cég jogai

37. § A könyvvizsgáló cég jogosult
a) tanácskozási joggal részt venni a székhelye, illetõleg

fióktelepe szerint illetékes kamarai területi szervezet tag-
gyûlésén,

b) a könyvvizsgáló cégeket képviselõ kamarai tag sze-
mélyt választani a kamara elnökségébe.

38. § A könyvvizsgáló cég jogosult jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység körébe tar-
tozó és a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizs-
gálói tevékenységen kívüli egyéb szakmai szolgáltatáso-
kat nyújtani. A könyvvizsgáló cég folytathat minden olyan
egyéb tevékenységet is, amely nem ütközik a törvény, a
kamara alapszabálya, valamint etikai szabályzata rendel-
kezéseibe.

39. § Ha e törvény másként nem rendelkezik, a kamara
testületi szerve által hozott döntés ellen a könyvvizsgáló
cég – jogszabály, a kamara alapszabálya vagy önkormány-
zati szabályzata megsértésére való hivatkozással – a hatá-
rozat közlésétõl számított 30 napon belül a Polgári per-
rendtartásról szóló törvény általános szabályai szerint bí-
rósághoz fordulhat.

A könyvvizsgáló cég kötelességei

40. § A könyvvizsgáló cég köteles
a) tevékenységét a jogszabályok és a 4. § (5) bekezdé-

sének b) pontja szerinti standardok alapján, körültekintõen
ellátni,

b) megtartani a kamara alapszabályában és egyéb ön-
kormányzati szabályzataiban foglaltakat,

c) haladéktalanul, de legkésõbb 15 napon belül jelente-
ni, ha a 35. §-ban felsorolt feltételeknek való megfelelés-
ben vagy a 44. § (1) bekezdésében felsorolt adatokban vál-
tozás következett be,

d) a kamara alapszabályában meghatározott éves hoz-
zájárulási díjat fizetni.

A könyvvizsgáló cég engedélyének megszûnése

41. § (1) A könyvvizsgáló cég engedélye megszûnik
a) a könyvvizsgáló cég kérésére,
b) a könyvvizsgáló cég engedélyének fegyelmi eljárás

keretében történõ visszavonásával,
c) ha a könyvvizsgáló cég a 35. §-ban foglalt feltételek-

nek a továbbiakban már nem felel meg,
d) a könyvvizsgáló cég megszûnésével.

(2) Az engedély megszûnésének megállapítása tekinte-
tében a kamara felvételi bizottsága jár el.

42. § (1) A könyvvizsgáló cég engedélyének megszûné-
sét megállapító határozat jogerõre emelkedése napjával a
gazdálkodó szervezetet (szervezetet) törölni kell a könyv-
vizsgáló cégek nyilvántartásából, egyidejûleg vissza kell
vonni a 34. § (1) bekezdése szerinti igazolást is, valamint
az engedély megszûnésérõl és a megszûnés okáról tájé-
koztatni kell azon államok illetékes hatóságait, amelyek-
ben a gazdálkodó szervezet (szervezet) jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére
jogosult.
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(2) Az engedély megszûnésének (1) bekezdés szerinti
határozatban foglalt idõpontjától kezdõdõen a gazdálkodó
szervezet (szervezet) nem végezhet jogszabályi kötelezett-
ségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.

(3) A nyilvántartásból történõ törlést követõen az érin-
tett gazdálkodó szervezet (szervezet) adatait a kamara
10 évig köteles megõrizni külön nyilvántartás keretében,
az engedély megszûnése okának és idõpontjának megjelö-
lésével.

A könyvvizsgáló cégek nyilvántartása,
az adatok nyilvánossága

43. § (1) A könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába azt a
gazdálkodó szervezetet (szervezetet) kell bejegyezni,
amelynek e törvény rendelkezései szerint engedélyezett a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység végzése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásra megfelelõen
alkalmazni kell a 32. § (2)–(4) bekezdésének elõírásait is.

44. § (1) A könyvvizsgáló cégek nyilvántartása – az
egyes könyvvizsgáló cégekre vonatkozóan – a következõ
adatokat tartalmazza:

a) nyilvántartási szám,
b) a 34. § (1) bekezdése szerinti igazolás száma,
c) név, a jogi forma megjelölésével,
d) a székhely címe, telefon-, telefaxszáma, elektroni-

kus levélcíme, a honlap címe,
e) az elsõdleges kapcsolattartó személy neve,
f) minden irodai helyiség címe, ahol tevékenységet

folytat,
g) a 49. § szerinti minõsítés,
h) azon kamarai tag könyvvizsgálók neve és nyilván-

tartási száma, akik a könyvvizsgáló cég tevékenységében
részt vesznek,

i) minden tulajdonos neve és üzleti jellegû kapcsolat-
tartáshoz alkalmazott címe,

j) a legfõbb irányító (vezetõ) szerv tagjainak neve és
üzleti jellegû kapcsolattartáshoz alkalmazott címe,

k) könyvvizsgálói hálózati tagsága, a tagvállalatok és a
kapcsolt vállalkozás(ok) neve(i) és címe(i) vagy annak
megnevezése, hogy ezen információk nyilvánosan hol
hozzáférhetõk,

l) fegyelmi büntetések, valamint az azok alóli mentesí-
tések idõpontja,

m) a hozzájárulási díj fizetésével kapcsolatos adatok,
n) nyilvántartási szám és a nyilvántartásba vételt végzõ

hatóság neve, ha az Európai Gazdasági Térség más államá-
ban is nyilvántartásba vették könyvvizsgáló cégként,

o) a nyilvántartásba vételt végzõ hatóság neve és – ha
van – a nyilvántartási szám, amennyiben harmadik ország-
ban könyvvizsgáló gazdálkodóként nyilvántartásba
vették.

(2) A könyvvizsgáló cégek nyilvántartása tartalmazza a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység végzésének engedélyezéséért, a minõségbiztosí-
tásért, a fegyelmi eljárásért, valamint a közfelügyeletért
felelõs szervek nevét és címét is.

(3) Az (1) bekezdés l) és m) pontjában foglalt adatok ki-
vételével az (1) és (2) bekezdésben foglaltak közérdekbõl
nyilvános adatok, azokról bárki tájékoztatást kaphat.

(4) A könyvvizsgáló cégek nyilvántartására megfele-
lõen alkalmazni kell a 33. § (3) és (5) bekezdését is.

IV. Fejezet

A KAMARAI TAG KÖNYVVIZSGÁLÓRA
ÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGRE VONATKOZÓ

KÖZÖS SZABÁLYOK

Általános szabályok

45. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló
cég jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység ellátására szerzõdést csak írásban köthet.

(2) A szerzõdéskötésre a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló törvény általános szabályait a könyvvizsgálatra vo-
natkozó rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok elõ-
írásainak figyelembevételével kell alkalmazni.

(3) Ha külön jogszabály a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátóra vonatko-
zóan a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység tekintetében további kötelezettséget határoz
meg, azt a megbízóval kötött szerzõdésben szerepeltetni
kell.

(4) E törvény eltérõ rendelkezésének hiányában a
könyvvizsgáló cég nevében eljáró kamarai tag könyvvizs-
gálóra is megfelelõen alkalmazni kell a jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzõ ka-
marai tag könyvvizsgálóra vonatkozó szabályokat, ha a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenységet könyvvizsgáló cég végzi, az erre vonatkozó
szerzõdést a könyvvizsgáló cég kötötte.

46. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló
cég az ok megjelölésével közli a Könyvvizsgálói Közfel-
ügyeleti Bizottsággal, ha megbízásának idõtartama alatt
visszahívták vagy lemondott.

(2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló
cég – a külön jogszabály elõírásainak figyelembevéte-
lével – az ok megjelölésével közli

a) a megbízója tekintetében illetékes cégbírósággal,
amennyiben megbízásának idõtartama alatt visszahívták
vagy lemondott, ha a megbízója cégbíróságon bejegyzett,

b) a megbízója tekintetében illetékes egyéb hatósággal,
amennyiben megbízásának idõtartama alatt visszahívták
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vagy lemondott, ha a megbízója egyéb hatóságnál be-
jegyzett.

47. § A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló
cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység határidõre történõ elvégzését akadályozó kö-
rülményt megbízójának a megbízási szerzõdésben vállalt
határidõ lejárta elõtt legalább 30 nappal – ha az akadályo-
zó körülmény késõbb keletkezett, annak bekövetkeztétõl
számított 3 munkanapon belül – köteles bejelenteni.

48. § (1) Jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában a
csoportkönyvvizsgáló felelõs a harmadik országbeli
könyvvizsgáló, a harmadik országbeli könyvvizsgáló gaz-
dálkodó által végzett könyvvizsgálói munka dokumentá-
ciójának a közfelügyeleti funkciót gyakorló szervhez – ké-
relemre – történõ eljuttatásáért, ha az összevont (konszoli-
dált) éves beszámolóban szereplõ valamely gazdálkodó te-
kintetében harmadik országbeli könyvvizsgáló, harmadik
országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó látta el a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében a
csoportkönyvvizsgáló meg kell, hogy õrizze a dokumentá-
ció egy példányát, vagy meg kell, hogy állapodjon a har-
madik országbeli könyvvizsgálóval, a harmadik országbe-
li könyvvizsgáló gazdálkodóval, hogy azokhoz kérelem
esetén megfelelõen és korlátozásmentesen hozzáférhes-
sen, vagy bármilyen egyéb megfelelõ intézkedést tehes-
sen. Ha jogi vagy egyéb akadályok miatt a dokumentáció a
harmadik országból nem kerülhet a csoportkönyvvizsgá-
lóhoz, a csoportkönyvvizsgálónak dokumentálnia kell an-
nak bizonyítékát, hogy megtette a megfelelõ lépéseket az
(1) bekezdés szerinti dokumentációhoz való hozzáférés ér-
dekében, valamint a felmerülõ akadályokat.

Minõsített kamarai tag könyvvizsgáló,
könyvvizsgáló cég

49. § Külön jogszabály rendelkezései alapján egyes
gazdálkodók esetében csak minõsített kamarai tag könyv-
vizsgáló vagy könyvvizsgáló cég végezhet jogszabályi kö-
telezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet. A
minõsítés a minõsítésnek megfelelõ gazdálkodó tekinteté-
ben jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység ellátására jogosítja a kamarai tag könyvvizs-
gálót, a könyvvizsgáló céget.

50. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló
cég 49. § szerinti minõsítést a kamarától kaphat. A minõsí-
tés tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.

(2) Kérelem alapján minõsítést a kamarai tag könyv-
vizsgáló akkor kaphat, ha igazolja, hogy

a) legalább három éven át a minõsítésnek megfelelõ te-
vékenységet végzõ gazdálkodóra vonatkozóan számviteli,

ellenõrzési tevékenységet végzett (ideértve az ehhez kap-
csolódó szabályozási és felügyeleti feladatokat is) és leg-
alább két éves gyakorlata van a jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában, vagy

b) legalább három éven át jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzett és adott mi-
nõsítésû kamarai tag könyvvizsgáló mellett legalább két
évig közremûködött olyan gazdálkodó tekintetében a jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység ellátásában, amelyre vonatkozóan jogszabály az
adott minõsítés meglétét elõírja.

(3) Kérelem alapján minõsítést a könyvvizsgáló cég ak-
kor kaphat, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

a) igazolja, hogy van legalább egy olyan, a megfelelõ
minõsítéssel rendelkezõ kamarai tag könyvvizsgáló, aki a
könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez, és

b) vállalja, hogy mûködése során az a kamarai tag
könyvvizsgáló, aki a könyvvizsgáló cég nevében jogsza-
bályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysé-
get végez olyan gazdálkodó tekintetében, amelyre vonat-
kozóan a minõsítést külön jogszabály elõírja, rendelkezik
a megfelelõ minõsítéssel.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti kérelem elbírálása so-
rán ki kell kérni az érintett állami szerv véleményét, továb-
bá figyelembe kell venni a kérelmezõ tekintetében lefoly-
tatott minõségellenõrzés(ek) eredményét, valamint a ké-
relmezõvel szemben lefolytatott fegyelmi eljárásokat.

(5) A minõsítés megadását meg kell tagadni,
a) ha a kérelem benyújtását megelõzõ 3 éven belül azt a

kérelmezõtõl fegyelmi eljárás keretében megvonták,
b) ha a (4) bekezdésben foglalt információk alapján

nem biztosított, hogy a kérelmezõ a minõsítésnek megfele-
lõ gazdálkodó tekintetében megfelelõen látja el a jogsza-
bályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysé-
get.

(6) A minõsítés megadásáról igazolást kell adni, és a mi-
nõsítést rögzíteni kell a kamarai nyilvántartásokban is.

(7) A minõsített kamarai tag könyvvizsgálókról, könyv-
vizsgáló cégekrõl a minõsítésnek megfelelõ részletezés-
ben külön nyilvántartást kell vezetni.

51. § A minõsített kamarai tag könyvvizsgáló, a minõsí-
tett könyvvizsgáló cég köteles írásban bejelenteni, ha a mi-
nõsítés elõírt feltételei a továbbiakban már nem állnak
fenn.

52. § (1) A 49. § szerinti minõsítést vissza kell vonni, ha
a) a minõsített kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizs-

gáló cég azt kéri,
b) a minõsítés elõírt feltételei a továbbiakban már nem

állnak fenn,
c) a minõsítést fegyelmi eljárás keretében megvonták.
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(2) A minõsítés visszavonása tekintetében a kamara fel-
vételi bizottsága jár el. Az eljárás megindítását – az ok
megjelölésével – az érintett állami szerv is kérheti.

(3) A minõsítés visszavonása esetén a kamarai nyilván-
tartásokban szereplõ adatokat megfelelõen módosítani
kell, egyidejûleg vissza kell vonni az 50. § (6) bekezdése
szerinti igazolást is.

A könyvvizsgálói feladatkörrel (hivatással)
összeegyeztethetetlen tevékenységek

53. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló
cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység ellátása mellett nem vehet részt olyan tevé-
kenységben, amely csorbítja, vagy csorbíthatja feddhetet-
lenségét, objektivitását, függetlenségét vagy a szakma jó
hírnevét, és amely ezáltal összeegyeztethetetlen a szakmai
tevékenységek ellátásával.

(2) Többféle szakmai szolgáltatás egyidejû nyújtása ön-
magában nem csorbítja a feddhetetlenséget, az objektivi-
tást vagy a függetlenséget.

(3) A könyvvizsgálói feladatkörrel (hivatással) össze-
egyeztethetetlen

a) bármely szakmai szolgáltatás nyújtása, valamint
b) a szakmai szolgáltatásokhoz nem kapcsolódó bár-

mely egyéb tevékenység ellátása,
ha annak hatására a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyv-
vizsgáló cég nem képes a jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói tevékenységet megfelelõen ellátni.

(4) A könyvvizsgálói feladatkörrel (hivatással) össze-
egyeztethetetlen tevékenységekre vonatkozó részletszabá-
lyokat a kamara alapszabálya, valamint etikai szabályzata
határozza meg.

A jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység díja

54. § (1) A kamarai tag könyvvizsgálónak, a könyvvizs-
gáló cégnek joga van a megfelelõ díjazáshoz. A jogszabá-
lyi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
díja szabad megállapodás tárgya.

(2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység ellátásáért járó díjazásra a feladat jellege, idõigé-
nye, a feladat elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételek, valamint az egyéb kalkulálható költségei figye-
lembevételével ad ajánlatot.

(3) A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenység díjának függetlennek kell lennie a megbí-
zónak nyújtott egyéb szolgáltatásoktól, azok semmilyen
módon nem befolyásolhatják a díjat.

(4) A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenység díjazásának megállapítása nem alapulhat
feltételeken.

(5) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég
nem fizethet jutalékot ügyfélszerzésért, és nem kaphat ju-
talékot azért, hogy harmadik félnek ügyfelet ajánljon.

(6) A kamara a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért járó díjak megha-
tározásának elveire, elsõdleges szempontjaira ajánlást ad-
hat ki.

A közérdeklõdésre számot tartó
gazdálkodó tekintetében ellátott jogszabályi

kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység különös szabályai

55. § (1) Az a könyvvizsgáló cég, amely közérdeklõdés-
re számot tartó gazdálkodó tekintetében végez jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet,
évente, az üzleti évének mérlegfordulónapjától számított
három hónapon belül, köteles a honlapján átláthatósági je-
lentést közzé tenni. A jelentés legalább az alábbiakat tar-
talmazza a könyvvizsgáló cég vonatkozásában:

a) a gazdálkodási forma és a tulajdonviszonyok leírása,
b) a hálózat és a hálózaton belüli jogi és szervezeti ke-

retek bemutatása, ha a könyvvizsgáló cég egy könyvvizs-
gálói hálózathoz tartozik,

c) az irányító struktúra leírása,
d) a belsõ minõségellenõrzési rendszer leírása és a leg-

felsõbb irányító (vezetõ) szerv nyilatkozata a rendszer mû-
ködésének hatékonyságáról,

e) annak jelzése, hogy mikor volt az utolsó kamarai mi-
nõségellenõrzés,

f) azon közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodók fel-
sorolása, amelyek számára a könyvvizsgáló cég az üzleti
év során jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenységet végzett,

g) a függetlenségi gyakorlatról szóló nyilatkozat,
amely azt is alátámasztja, hogy a függetlenségi megfelelés
belsõ ellenõrzése megtörtént,

h) a könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezett-
ségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kama-
rai tag könyvvizsgálók folyamatos képzésével kapcsolat-
ban alkalmazott politikáról szóló nyilatkozat,

i) a jelentõséget bemutató pénzügyi adatok (különösen
a teljes árbevétel, megbontva a beszámolók jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatából származó dí-
jakra, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatá-
sokért és az adótanácsadói szolgáltatásokért felszámolt dí-
jakra),

j) információk a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységet végzõ kamarai tag könyv-
vizsgálók díjazásának elveirõl.
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(2) Az átláthatósági jelentést a könyvvizsgáló cégnek
(aláírásra jogosult képviselõjének) alá kell írnia.

56. § (1) Az a könyvvizsgáló cég, amely közérdeklõdés-
re számot tartó gazdálkodó tekintetében végez jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet, a
gazdálkodó audit bizottságának (ennek hiányában az audit
bizottság feladatait ellátó testületének) évente

a) írásban igazolja, hogy független a közérdeklõdésre
számot tartó gazdálkodótól,

b) beszámol a közérdeklõdésre számot tartó gazdálko-
dó számára a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálati tevékenységen kívül teljesített további szolgál-
tatásairól.

(2) Az (1) bekezdés szerinti könyvvizsgáló cég évente
megvitatja az audit bizottsággal (ennek hiányában az audit
bizottság feladatait ellátó testülettel) a függetlenségét érin-
tõ veszélyeket, valamint az e veszélyek csökkentésére al-
kalmazott óvintézkedéseket.

(3) Az (1) bekezdés szerinti könyvvizsgáló cég köteles a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység ellátása során felmerülõ lényeges kérdésekrõl és
különösen a belsõ ellenõrzés pénzügyi beszámolási folya-
mattal kapcsolatos jelentõs hiányosságairól jelentést tenni
az audit bizottságnak (ennek hiányában az audit bizottság
feladatait ellátó testületnek).

57. § Az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki közérdeklõdés-
re számot tartó gazdálkodó tekintetében nem könyvvizsgáló
cég nevében végez jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységet, a rá vonatkozó feltételek
figyelembevételével köteles eleget tenni az 55. §-ban és az
56. §-ban meghatározott kötelezettségeknek.

58. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló jogszabályi köte-
lezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására
irányuló megbízása legfeljebb 5 üzleti évre szólhat, ha
közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodó tekintetében
végzi e tevékenységét. Ugyanazon közérdeklõdésre szá-
mot tartó gazdálkodó tekintetében a megbízás lejáratát kö-
vetõ 2 üzleti éven belül a kamarai tag könyvvizsgáló nem
vállalhat jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizs-
gálói tevékenység ellátására irányuló megbízást.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért
személyében felelõs kamarai tag könyvvizsgálóra kell al-
kalmazni, ha a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízást
könyvvizsgáló cég kötötte a közérdeklõdésre számot tartó
gazdálkodó tekintetében.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés hatálya alá tartozó kamarai
tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízá-
sának lejáratát követõ 2 éven belül nem lehet tagja azon
közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodó legfõbb irányító

(vezetõ) szervének, amelynek tekintetében a megbízást el-
látta.

59. § Külön jogszabály a közérdeklõdésre számot tartó
gazdálkodó tekintetében jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói tevékenységet végzõ kamarai tag
könyvvizsgálóra, könyvvizsgáló cégre az e törvényben
foglaltaknál szigorúbb elõírásokat is meghatározhat.

A jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység felelõsségi szabályai

60. § (1) A kamarai tag könyvvizsgálót (ideértve a
könyvvizsgáló cég nevében eljáró kamarai tag könyvvizs-
gálót is), a könyvvizsgáló céget az e törvényben meghatá-
rozott fegyelmi felelõsség terheli a jogszabályi kötelezett-
ségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megfelelõ ellá-
tásáért (szakmai felelõsség).

(2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység ellátása körében okozott kár megtérítéséért a Pol-
gári Törvénykönyvrõl szóló törvény kártérítési felelõsség-
re vonatkozó általános szabályai szerinti felelõsséggel tar-
tozik (anyagi felelõsség).

(3) A könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzõ ka-
marai tag könyvvizsgáló e tevékenységével összefüggõ
anyagi felelõssége a könyvvizsgáló céggel szemben a ka-
marai tag könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég között
fennálló jogviszony szerint alakul.

(4) Külön jogszabály a kamarai tag könyvvizsgáló, a
könyvvizsgáló cég tekintetében további felelõsségi szabá-
lyokat állapíthat meg.

Függetlenség

61. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló
cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenysége során köteles

a) a függetlenségét megõrizni, és
b) objektív, pártatlan véleményt formálni.

(2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég
nem vehet részt megbízója döntéseinek meghozatalában.

62. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, annak közeli
hozzátartozója, a könyvvizsgáló cég, valamint azon
könyvvizsgálói hálózat más tagja, amelyhez a kamarai tag
könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég tartozik, és a megbízó
között nem állhat fenn olyan közvetlen vagy közvetett va-
gyoni, pénzügyi, munkavégzésre irányuló, üzleti vagy
egyéb kapcsolat (ideértve a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásán túlmenõen
nyújtott szakmai és egyéb szolgáltatást is), amely a kama-
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rai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég függetlenségét
veszélyezteti.

(2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység ellátására irányuló megbízást csak akkor vállalhat
el, ha az a függetlenségét nem veszélyezteti.

(3) A kamarai tag könyvvizsgálónak, a könyvvizsgáló
cégnek a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizs-
gálói tevékenység ellátása során a függetlenségét fenyege-
tõ veszélyeket (ideértve különösen az önellenõrzést, az ön-
érdeket, az elfogultságot, a magánjellegû kapcsolatot és a
fenyegetést) folyamatosan figyelemmel kell kísérnie.

(4) Ha a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló
cég a függetlenségét fenyegetõ veszélyeket észlel, meg
kell tennie a szükséges intézkedéseket a veszély elhárítá-
sára vagy elfogadható szintre való csökkentésére. Ha ez
nem lehetséges, a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység nem végezhetõ el.

(5) A kamarai tag könyvvizsgálónak, a könyvvizsgáló
cégnek a függetlenségét ért veszélyeket és az elhárításukra
tett intézkedéseket a könyvvizsgálói munkaanyagokban
dokumentálnia kell.

63. § (1) A 62. § (3) bekezdésének alkalmazásában a ka-
marai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég független-
ségét veszélyeztetheti, ha

a) a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég,
valamint azon könyvvizsgálói hálózat más tagja, amelyhez
a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég tarto-
zik, által végzett jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységgel összefügg a megbízó ré-
szére teljesítendõ vagy teljesített szakmai és egyéb szol-
gáltatás,

b) a megbízó vezetõ tisztségviselõje vagy vezetõ állású
munkavállalója a kamarai tag könyvvizsgáló közeli hozzá-
tartozója,

c) olyan gazdálkodó tekintetében lát el jogszabályi kö-
telezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet,
amelynél saját maga vagy közeli hozzátartozója a megbí-
zását megelõzõ két éven belül a legfõbb irányító (vezetõ)
szervnek vagy a felügyelõ testületnek a tagja volt vagy a
megbízás idõtartama alatt is tagja,

d) a kamarai tag könyvvizsgálóra, a könyvvizsgáló
cégre a megbízó bármilyen módon nyomást gyakorol.

(2) Külön jogszabály a függetlenséget veszélyeztetõ
más eseteket is megállapíthat.

(3) Könyvvizsgáló cég esetében a függetlenségre vonat-
kozó rendelkezéseket a könyvvizsgáló cég nevében jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenységet végzõ összes kamarai tag könyvvizsgálóra al-
kalmazni kell. Bármely kamarai tag könyvvizsgáló függet-
lenségének veszélyeztetése egyben a könyvvizsgáló cég
függetlensége veszélyeztetésének minõsül.

(4) Könyvvizsgáló cég esetében a függetlenségre vonat-
kozó rendelkezéseket a könyvvizsgáló cég legfõbb szervé-
nek, legfõbb irányító (vezetõ) szervének és felügyelõ tes-
tületének összes tagjára, valamint a vezetõ állású munka-
vállalóira is alkalmazni kell.

64. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kö-
telezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása
során nem utasítható és senki által nem befolyásolható.

(2) A könyvvizsgáló cég, valamint a könyvvizsgáló cég
kapcsolt vállalkozásai legfõbb szervének, legfõbb irányító
(vezetõ) szervének és felügyelõ testületének tagjai nem
avatkozhatnak be olyan módon a jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásába, amely
veszélyezteti a könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet
végzõ kamarai tag könyvvizsgáló függetlenségét és pártat-
lanságát.

65. § A függetlenséggel, objektivitással és pártatlanság-
gal kapcsolatos részletszabályokat a kamara az alapszabá-
lyában és az etikai szabályzatában állapítja meg.

Titoktartás

66. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló
cég köteles a tevékenysége során tudomására jutott, a jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység ellátására irányuló megbízással összefüggõ minõ-
sített adatot, hivatásbeli titkot és üzleti titkot (a továbbiak-
ban együttesen: titok) megõrizni.

(2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég
az (1) bekezdés szerinti titkot megfelelõ és konkrét felha-
talmazás nélkül nem használhatja fel, nem teheti közzé, ki-
véve, ha jogszabály alapján joga vagy kötelessége a köz-
lés, a közzététel.

(3) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég
felelõs azoknak a személyeknek a titoktartásáért, akik álta-
la bármilyen módon a titok birtokába jutottak. Azokat,
akik a (2) bekezdés alapján jutottak a titok birtokába, a ka-
marai tag könyvvizsgálóval, könyvvizsgáló céggel azonos
titoktartási kötelezettség terheli.

(4) A titoktartási kötelezettség a jogszabályi kötelezett-
ségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irá-
nyuló megbízás megszûnése után is terheli az (1)–(3) be-
kezdés hatálya alá tartozókat.

67. § (1) Nem jelenti a titoktartási kötelezettség megsze-
gését a kamara által mûködtetett minõségbiztosítási rend-
szer keretei között, valamint a kamara fegyelmi bizottsága
által lefolytatott fegyelmi eljárás során, továbbá a közfel-
ügyeleti hatáskörben kért, a minõségellenõrzéshez, a fe-
gyelmi eljárás lefolytatásához, a közfelügyeleti hatáskör
gyakorlásához szükséges és arányos adatszolgáltatás telje-
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sítése, a könyvvizsgálói munkaanyagoknak a minõségel-
lenõrzéssel megbízott, a fegyelmi eljárásban részt vevõk, a
közfelügyeleti hatáskörben eljárók rendelkezésére bocsá-
tása. E tekintetben a minõségellenõrzéssel megbízott, a fe-
gyelmi eljárásban részt vevõ, a közfelügyeleti hatáskört
gyakorló személyeket a kamarai tag könyvvizsgálóval, a
könyvvizsgáló céggel azonos titoktartási kötelezettség ter-
heli.

(2) Nem jelenti a titoktartási kötelezettség megszegését,
ha az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég,
akinek/amelynek a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízá-
sa megszûnik, erre figyelemmel a könyvvizsgálói tevé-
kenység megfelelõ ellátásához szükséges és arányos adat-
szolgáltatást teljesít annak a kamarai tag könyvvizsgáló-
nak, könyvvizsgáló cégnek, akinek/amelynek a megbízó a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység ellátására megbízást kíván adni vagy adott.

V. Fejezet

A HARMADIK ORSZÁGBELI KÖNYVVIZSGÁLÓRA
ÉS A HARMADIK ORSZÁGBELI KÖNYVVIZSGÁLÓ

GAZDÁLKODÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Jegyzékbe vétel

68. § (1) Amennyiben a harmadik országbeli illetõség-
gel rendelkezõ gazdálkodó (szervezet) átruházható érték-
papírjainak kereskedelme engedélyezett a Magyar Köztár-
saság szabályozott piacán, az éves beszámolójáról és az
összevont (konszolidált) éves beszámolójáról kiadott
könyvvizsgálói jelentés abban az esetben minõsül a Ma-
gyar Köztársaságban hatályos jogszabályoknak megfelelõ
könyvvizsgálói jelentésnek, ha a könyvvizsgálói jelentést
kibocsátó harmadik országbeli könyvvizsgáló, harmadik
országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó szerepel a kama-
ra – e célból vezetett – jegyzékében.

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik arra a könyvvizs-
gálói jelentésre, amelyet olyan harmadik országbeli illetõ-
séggel rendelkezõ gazdálkodó (szervezet) éves beszámo-
lójáról és összevont (konszolidált) éves beszámolójáról
adtak ki, amely

a) kizárólag hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírt bo-
csát ki, és

b) értékpapírjainak egy egységre esõ névértéke leg-
alább 50 000 euró vagy más pénznemben meghatározott
hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok esetében a kibo-
csátás idõpontjában – az MNB hivatalos devizaárfolya-
mán átszámítva – legalább 50 000 euróval egyenértékû
összeg.

69. § (1) A kamara elkülönített jegyzéket vezet a harma-
dik országbeli könyvvizsgálókról.

(2) A kamara jegyzékébe – kérelem alapján, a vonatko-
zó külön elõírások figyelembevételével – fel kell venni azt
a harmadik országbeli könyvvizsgálót, aki megfelel a kö-
vetkezõ feltételeknek:

a) a könyvvizsgálói tevékenységi engedélyét e törvény
rendelkezéseivel egyenértékû elõírások alapján szerezte
meg,

b) a könyvvizsgálói tevékenységet az Európai Unióban
elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak
vagy azzal egyenértékû standardoknak megfelelõen végzi,

c) a könyvvizsgálói tevékenység során a függetlenség,
az objektivitás, a pártatlanság és a könyvvizsgálat díja te-
kintetében az e törvényben foglaltakkal egyenértékû sza-
bályok szerint jár el,

d) honlapján éves átláthatósági jelentést tesz közzé az
e törvényben szabályozott módon és esetben, vagy ezzel
egyenértékû közzétételi követelményeknek tesz eleget,

e) a kamara alapszabályában és önkormányzati sza-
bályzataiban foglalt, a harmadik országbeli könyvvizsgá-
lókra vonatkozó elõírásokat magára kötelezõnek ismeri el,

f) vállalja a kamara által meghatározott hozzájárulási
díj megfizetését,

g) az elõírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jegyzékbõl törölni kell a
harmadik országbeli könyvvizsgálót, ha

a) azt a könyvvizsgáló kéri,
b) fegyelmi eljárás keretében a jegyzékbõl való törlését

rendelték el,
c) a könyvvizsgáló a továbbiakban már nem felel meg a

(2) bekezdésben foglalt követelményeknek,
d) a könyvvizsgáló elhalálozott.

70. § (1) A harmadik országbeli könyvvizsgálók jegyzé-
ke – az egyes könyvvizsgálókra vonatkozóan – a követke-
zõket tartalmazza:

a) jegyzékbe vételi szám,
b) a 73. § (2) bekezdése szerinti igazolás száma,
c) a 33. § (1) bekezdésének c), f), n) és o) pontja szerinti

adatok,
d) a 33. § (1) bekezdésének d), e), g), l) és m) pontja

szerinti adatok,
e) azon harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálko-

dó neve, címe, internetes honlapjának címe, nyilvántartási
száma, amelynek tevékenységében részt vesz.

(2) Az (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában foglaltak köz-
érdekbõl nyilvános adatok, azokról bárki tájékoztatást
kaphat.

71. § (1) A kamara elkülönített jegyzéket vezet a harma-
dik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodókról.

(2) A kamara jegyzékébe – kérelem alapján, a vonatko-
zó külön elõírások figyelembevételével – fel kell venni azt
a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodót, amely
megfelel a következõ feltételeknek:
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a) a legfõbb irányító (vezetõ) szerve tagjainak többsé-
ge eleget tesz e törvény kamarai tagként való nyilvántar-
tásba vételre vonatkozó követelményeivel egyenértékû
elõírásoknak,

b) a nevében könyvvizsgálatot végzõ harmadik ország-
beli könyvvizsgáló eleget tesz e törvény kamarai tagként
való nyilvántartásba vételre vonatkozó követelményeivel
egyenértékû elõírásoknak,

c) a könyvvizsgálói tevékenységet az Európai Unióban
elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak
vagy azzal egyenértékû standardoknak megfelelõen végzi,

d) a könyvvizsgálói tevékenység során a függetlenség,
az objektivitás, a pártatlanság és a könyvvizsgálat díja te-
kintetében az e törvényben foglaltakkal egyenértékû sza-
bályok szerint jár el,

e) honlapján éves átláthatósági jelentést tesz közzé az
e törvényben szabályozott módon és esetben, vagy ezzel
egyenértékû közzétételi követelményeknek tesz eleget,

f) a kamara alapszabályában és önkormányzati sza-
bályzataiban foglalt, a harmadik országbeli könyvvizsgáló
gazdálkodóra vonatkozó elõírásokat magára kötelezõnek
ismeri el,

g) vállalja a kamara által meghatározott hozzájárulási
díj megfizetését,

h) az elõírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jegyzékbõl törölni kell a
harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodót, ha

a) azt kéri,
b) fegyelmi eljárás keretében a jegyzékbõl való törlését

rendelték el,
c) a továbbiakban már nem felel meg a (2) bekezdésben

foglalt követelményeknek,
d) megszûnt.

72. § (1) A harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdál-
kodók jegyzéke – az egyes gazdálkodókra vonatkozó-
an – a következõket tartalmazza:

a) jegyzékbe vételi szám,
b) a 73. § (2) bekezdése szerinti igazolás száma,
c) a 44. § (1) bekezdésének c)–f), i)–k), valamint n) és

o) pontja szerinti adatok,
d) a 44. § (1) bekezdésének l) és m) pontja szerinti

adatok,
e) azon könyvvizsgálók neve és nyilvántartási száma,

akik a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó te-
vékenységében részt vesznek.

(2) Az (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában foglaltak közér-
dekbõl nyilvános adatok, azokról bárki tájékoztatást kaphat.

A harmadik országbeli könyvvizsgálók
és a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók

jegyzékére vonatkozó közös szabályok

73. § (1) A harmadik országbeli könyvvizsgálók és a
harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzé-

kének vezetése tekintetében a kamara felvételi bizottsága
jár el (ideértve a jegyzékbe vételt és az abból való törlést
is).

(2) Az (1) bekezdés szerinti jegyzékekbe történõ felvé-
telrõl a kamara igazolást ad. A kamara gondoskodik arról,
hogy az érvényben lévõ igazolások mintája a kamara hon-
lapján folyamatosan és bárki számára szabadon megtekint-
hetõ legyen.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jegyzékekben egyértel-
mûen jelezni kell, hogy a jegyzékben szereplõ harmadik
országbeli könyvvizsgálók, harmadik országbeli könyv-
vizsgáló gazdálkodók nem jogosultak a Magyar Köztársa-
ság területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenységet végezni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jegyzékek tartalmazzák a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység végzésének engedélyezéséért, a minõségbiztosí-
tásért, a fegyelmi eljárásért, valamint a közfelügyeletért
felelõs szervek (hatóságok) nevét és címét is. Ezek közér-
dekbõl nyilvános adatok, melyekrõl bárki tájékoztatást
kaphat.

74. § (1) A harmadik országbeli könyvvizsgálók és a
harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzé-
kére a 32. § (2)–(4) bekezdésében foglaltakat is megfele-
lõen alkalmazni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jegyzékek vezetésének cél-
ja annak hiteles dokumentálása, hogy a jegyzékben sze-
replõ rendelkezik a jegyzékbe vételhez elõírt feltételekkel.
A jegyzékben szereplõk közérdekbõl nyilvános adatainak,
az azokban bekövetkezõ változásoknak a közzététele az
ellenõrzés lehetõségének a megteremtését, illetve az idõ-
szerû tájékoztatást szolgálja.

(3) A kamara a tárgyévben jegyzékbe vettek jegyzékbe
vételi számát, nevét, címét, valamint a korábban jegyzékbe
vettek ezen adataiban bekövetkezett változásokat a Pénz-
ügyi Közlönyben és a Cégközlönyben évente közzéteszi,
továbbá biztosítja, hogy a nyilvános adatok a kamara hon-
lapján folyamatosan és bárki számára szabadon megtekint-
hetõk legyenek.

75. § (1) A harmadik országbeli könyvvizsgálók, har-
madik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzéké-
bõl való törlést megállapító határozat jogerõre emelkedése
napjával a könyvvizsgálót, a könyvvizsgáló gazdálkodót
törölni kell a jegyzékbõl, egyidejûleg vissza kell vonni a
jegyzékbe vételrõl kiállított igazolását is.

(2) A jegyzékbõl való törlés (1) bekezdés szerinti hatá-
rozatban foglalt idõpontját követõen a harmadik ország-
beli könyvvizsgáló, a harmadik országbeli könyvvizsgáló
gazdálkodó által kibocsátott könyvvizsgálói jelentés nem
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minõsül a Magyar Köztársaságban hatályos jogszabályok-
nak megfelelõ könyvvizsgálói jelentésnek.

(3) A jegyzékbõl való törlést követõen az érintett ada-
tait a kamara 10 évig köteles megõrizni külön nyilvántar-
tás keretében, a törlés okának és idõpontjának megjelö-
lésével.

(4) A harmadik országbeli könyvvizsgáló, a harmadik
országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó – az (5) bekezdés-
ben foglalt kivétellel – a jegyzékbõl való törlés idõpontját
követõ egy éven belül nem kérheti ismételt jegyzékbe vé-
telét.

(5) A harmadik országbeli könyvvizsgáló, a harmadik
országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó a jegyzékbõl való
törlés idõpontját követõ három éven belül nem kérheti is-
mételt jegyzékbe vételét, ha a jegyzékbõl fegyelmi eljárás
keretében zárták ki.

A jegyzékbe vett harmadik országbeli könyvvizsgálókra
és harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodókra

vonatkozó közös szabályok

76. § A kamara jegyzékébe való felvétel a harmadik or-
szágbeli könyvvizsgálót, a harmadik országbeli könyv-
vizsgáló gazdálkodót a Magyar Köztársaság területén jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység ellátására nem jogosítja fel.

77. § (1) A jegyzékbe vett harmadik országbeli könyv-
vizsgálóra és harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdál-
kodóra e törvénynek a fegyelmi eljárásokra, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletre vonatkozó rendelkezéseit
alkalmazni kell.

(2) E törvény minõségbiztosításra vonatkozó rendelke-
zéseit – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – alkalmazni
kell a jegyzékbe vett harmadik országbeli könyvvizsgáló-
ra, harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodóra.

(3) E törvény minõségbiztosításra vonatkozó rendelke-
zéseit nem kell alkalmazni a jegyzékbe vett harmadik or-
szágbeli könyvvizsgálóra, harmadik országbeli könyv-
vizsgáló gazdálkodóra, ha az Európai Gazdasági Térség
más államának minõségbiztosítási rendszere alá tartozik és
ott a jegyzékbe vételt megelõzõ három éven belül nála
eredményes minõségellenõrzést folytattak le, amellyel
összefüggésben nem került sor intézkedések alkalmazá-
sára.

78. § A jegyzékbe vett harmadik országbeli könyvvizs-
gáló, harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó kö-
teles haladéktalanul, de legkésõbb 15 napon belül írásban
jelenteni, ha a jegyzékbe vételi feltételeknek való megfele-
lésben vagy a jegyzékben szereplõ adataiban változás kö-
vetkezett be.

VI. Fejezet

KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉS

Az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés

79. § (1) Az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés
államilag elismert, iskolarendszeren kívüli felsõfokú szak-
képesítés.

(2) A Magyar Köztársaságban az okleveles könyvvizs-
gálói szakképesítést igazoló oklevelet – a kamara nevé-
ben – az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítõ Testület
(a továbbiakban: OKKT) jogosult kiadni.

(3) Az OKKT okleveles könyvvizsgálói szakképesítést
igazoló oklevelet ad annak a természetes személynek, aki
teljesítette az e törvényben, továbbá a kamara alapszabá-
lyában, valamint okleveles könyvvizsgálói szakképzési és
vizsgaszabályzatában meghatározott követelményeket.

Jogosultság okleveles könyvvizsgálói képzés
szervezésére és folytatására

80. § Az okleveles könyvvizsgálói képzés államilag el-
ismert iskolarendszeren kívüli képzés.

81. § (1) Okleveles könyvvizsgálói képzést a pályázat
útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított felnõttkép-
zést folytató intézmény (a továbbiakban: szakképzõ hely)
szervezhet és folytathat. Az engedélyezési eljárás tekinte-
tében – az OKKT egyetértésével – a kamara oktatási bi-
zottsága jár el.

(2) Kérelem alapján engedélyt kell adni okleveles
könyvvizsgálói képzés szervezésére és folytatására annak
a felnõttképzést folytató intézménynek, amely megfelel az
alábbi feltételeknek:

a) a közzétett nyilvános pályázati felhívás alapján ér-
vényes pályázatot nyújtott be,

b) vállalja a pályázati felhívásban, továbbá az e tör-
vényben, valamint a kamara okleveles könyvvizsgálói
szakképzési és vizsgaszabályzatában meghatározott felté-
telek, követelmények teljesítését,

c) a pályázat benyújtását megelõzõ három évben nem
vonták vissza az engedélyét a 85. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján,

d) az elõírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

(3) A pályázati felhívást a kamara lapjában és a kamara
honlapján közzé kell tenni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti engedély legfeljebb öt évre
adható meg.

82. § A szakképzõ hely a felnõttképzésrõl szóló tör-
vényben elõírtak figyelembevételével
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a) az okleveles könyvvizsgálói képzést a kamara által
meghatározott képzési program alapján köteles szervezni,

b) a képzési programban meghatározott tantárgyak ok-
tatását kizárólag a 87. § szerinti minõsített oktatók közre-
mûködésével végezheti,

c) a kamara által meghatározott formában és tartalom-
mal adatokat szolgáltat a kamara részére.

83. § (1) A szakképzõ hely az okleveles könyvvizsgálói
képzési programba felvett természetes személlyel – a fel-
nõttképzésrõl szóló törvény szerinti – képzési szerzõ-
dést köt.

(2) A képzési szerzõdésben – a felnõttképzésrõl szóló
törvényben elõírtak figyelembevételével – meg kell hatá-
rozni az alábbiakat:

a) a képzéssel megszerezhetõ szakképesítést, az elsajá-
títandó ismereteket,

b) a képzés szervezésének formáját,
c) a képzés helyét, idõtartamát és ütemezését,
d) a képzési díjat és megfizetésének módját,
e) a résztvevõ és a szakképzõ hely mulasztásának kö-

vetkezményeit.

(3) A képzési díj összegét a szakképzõ hely határozza
meg.

(4) A képzési szerzõdést a képzés lezárulását követõen a
szerzõdõ feleknek – jogszabály eltérõ rendelkezése
hiányában – legalább 5 évig meg kell õrizniük.

84. § A kamara oktatási bizottsága – az OKKT-val
együttmûködve – jogosult ellenõrizni a szakképzõ helyen
folytatott okleveles könyvvizsgálói képzést.

85. § (1) Vissza kell vonni az engedélyt attól a szakkép-
zõ helytõl, amely

a) kéri az engedély visszavonását,
b) a kamara felszólítására nem teljesíti az elfogadott

pályázatában vállalt, továbbá az e törvényben, valamint a
kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsga-
szabályzatában meghatározott kötelezettségeit,

c) megszûnt.

(2) Az engedély visszavonása tekintetében – az OKKT
egyetértésével – a kamara oktatási bizottsága jár el. Az ok-
tatási bizottság – az OKKT egyetértésével – hivatalból
megindítja az eljárást, ha az (1) bekezdésben foglaltak a
tudomására jutnak.

(3) Az engedély visszavonása során a kamara oktatási
bizottsága rendelkezik arról, hogy az érintett szakképzõ
helyen tanulók a tanulmányaikat mely szakképzõ helyen
folytathatják tovább.

86. § A szakképzõ hely az okleveles könyvvizsgálói
képzés részét képezõ vizsgáztatási feladatok ellátására
nem jogosult.

Minõsített oktató

87. § (1) Okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási
tevékenységet a pályázat útján megszerzett engedéllyel
arra feljogosított természetes személy oktató (a továbbiak-
ban: minõsített oktató) végezhet. Az engedélyezési eljárás
tekintetében – az OKKT egyetértésével – a kamara oktatá-
si bizottsága jár el.

(2) A pályázatra és az engedély megadására a 81. § elõ-
írásait kell megfelelõen alkalmazni.

88. § (1) Vissza kell vonni az engedélyét annak a minõ-
sített oktatónak, aki

a) kéri az engedély visszavonását,
b) a kamara felszólítására nem teljesíti az elfogadott

pályázatában vállalt, továbbá az e törvényben, valamint a
kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsga-
szabályzatában meghatározott kötelezettségeit,

c) elhalálozott.

(2) Az engedély visszavonása tekintetében – az OKKT
egyetértésével – a kamara oktatási bizottsága jár el. Az ok-
tatási bizottság – az OKKT egyetértésével – hivatalból
megindítja az eljárást, ha az (1) bekezdésben foglaltak a
tudomására jutnak.

Képzési idõ

89. § (1) Az okleveles könyvvizsgálói képzés képzési
ideje legfeljebb 4 tanév.

(2) A képzési idõt a tanulmányok 95. §-ban meghatáro-
zott elismerése megfelelõen csökkenti.

A képzés fõbb tanulmányi területei

90. § Az okleveles könyvvizsgálói képzés fõbb tanul-
mányi területei (a továbbiakban: modulok):

a) jogi ismeretek,
b) adózási ismeretek,
c) közgazdaságtan és pénzügyek,
d) szervezeti és vezetési ismeretek,
e) számvitel és elemzés,
f) számvitel-szervezés,
g) könyvvizsgálat és ellenõrzés.

Felvétel az okleveles könyvvizsgálói
képzési programba

91. § (1) Az okleveles könyvvizsgálói képzési program-
ban az a természetes személy vehet részt, akit a képzési
programba felvettek. A felvételi eljárás tekintetében – az
OKKT egyetértésével – a kamara oktatási bizottsága jár el.
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(2) Kérelem alapján fel kell venni az okleveles könyv-
vizsgálói képzési programba azt, aki megfelel az alábbi
feltételeknek:

a) a felsõoktatásról szóló törvény szerint a Magyar
Köztársaságban államilag elismert felsõoktatási intéz-
ményben szerzett, szakirányú oklevéllel rendelkezik,

b) mérlegképes könyvelõi vagy azzal egyenértékû
szakképesítéssel rendelkezik és szakképesítését oklevél-
lel, bizonyítvánnyal igazolja,

c) számviteli, pénzügyi, ellenõrzési szakterületen az
a) pont szerinti végzettség megszerzését követõen, de a
felvételi kérelmének benyújtását megelõzõ három éven
belül teljesített, legalább egy éves, igazolt szakmai gya-
korlattal rendelkezik,

d) büntetlen elõéletû,
e) az elõírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Külföldi oklevél, bizonyítvány elismerése

92. § (1) Ha nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendel-
kezik, kérheti felvételét az okleveles könyvvizsgálói kép-
zési programba az is, aki

a) szakirányú oklevelét külföldön vagy Magyarorszá-
gon mûködõ külföldi felsõoktatási intézményben,

b) a 91. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti oklevelét,
bizonyítványát külföldön vagy Magyarországon mûködõ
külföldi oktatási intézményben
szerezte.

(2) A külföldi oklevélnek, bizonyítványnak az okleve-
les könyvvizsgálói képzési programban történõ elismeré-
sét kérelmezni kell. Az elismerés tekintetében – az OKKT
egyetértésével – a kamara oktatási bizottsága jár el.

(3) Hazai felsõoktatási intézményben megszerezhetõ
fõiskolai vagy egyetemi végzettségi szintet tanúsító okle-
vélként a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeré-
sérõl szóló törvényben meghatározott külföldi oklevél is-
merhetõ el.

Ismeretek ellenõrzése

93. § Okleveles könyvvizsgáló szakképesítést igazoló
oklevelet az kaphat, aki a 90. §-ban meghatározott képzési
modulokból eredményes vizsgát tett.

94. § (1) Az okleveles könyvvizsgálói képzési program-
ban vizsgát tenni csak a kamara szervezésében, a kamara
által kijelölt vizsgabizottság elõtt lehet.

(2) A vizsgabizottság 2 tagból álló független szakmai
testület. A vizsgabizottság tagjai: a vizsgabizottság elnöke
és a – minõsített oktatók közül felkért – vizsgáztató.

(3) Az okleveles könyvvizsgálói képzési program részét
képezõ vizsga letételére engedélyt kell kérni. Az engedé-

lyezés tekintetében – az OKKT egyetértésével – a kamara
oktatási bizottsága jár el.

(4) A (3) bekezdés szerinti vizsga díjköteles. A vizsga
díját a kamara állapítja meg és a díjat a vizsgára jelentke-
zéskor a kamara központi számlájára kell megfizetni.

(5) A vizsgabizottság intézkedése vagy intézkedésének
elmulasztása ellen a vizsgázó jogorvoslati kérelmet nyújt-
hat be az intézkedés vagy annak elmulasztása idõpontjától
számított 15 napon belül.

(6) Az (5) bekezdés szerinti jogorvoslati kérelem tekin-
tetében a 8. § elõírásait kell megfelelõen alkalmazni. A ké-
relem elbírálása során az OKKT véleményét ki kell kérni.

Tanulmányok elismerése

95. § (1) A szakképzést folytató szervezetben (intéz-
ményben), a felsõoktatási intézményben folytatott tanul-
mányokat az okleveles könyvvizsgálói képzési program-
ban elõírt – megegyezõ tartalmú – követelmények (modu-
lok vagy azokon belül egyes résztanulmányok) teljesítése-
ként el lehet ismerni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elismerést kérelmezni kell.
Az elismerés tekintetében – az OKKT egyetértésével – a
kamara oktatási bizottsága jár el. Az elismerésre vonatko-
zóan külön jogszabály további elõírásokat is megállapít-
hat.

Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési
és vizsgaszabályzat

96. § (1) A kamara az okleveles könyvvizsgálói képzés-
re vonatkozó részletes elõírásokat az okleveles könyvvizs-
gálói szakképzési és vizsgaszabályzatában határozza meg.

(2) Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsga-
szabályzatban rendelkezni kell különösen

a) modulonként a képzési-oktatási célról, a modulokra
fordítható tanulmányi idõrõl,

b) a képzés egyes szakaszainak (a modulok és azokon
belül az egyes résztanulmányok) egymásra épülésérõl,
sorrendjérõl, tartalmi összefüggéseirõl,

c) a tananyag egészén belül a modulok arányáról, vala-
mint az egyes modulok belsõ arányairól,

d) a tantárgyi programokról,
e) a tanulmányok elismerésének részletes szabályairól

(ideértve a képzési idõ ezzel összefüggõ csökkenését is),
f) a számonkérés módjáról, az értékelés rendjérõl, az is-

meretek ellenõrzésével összefüggõ jogorvoslati eljárás
részletes szabályairól,

g) az okleveles könyvvizsgálói képzési program részét
képezõ vizsgára való jelentkezés szabályairól,
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h) a szükséges szakirodalomról, a képzés megvalósítá-
sához elengedhetetlenül szükséges tárgyi és személyi fel-
tételekrõl,

i) a szakképzõ helyekkel, a minõsített oktatókkal kap-
csolatos elvárásokról.

Könyvvizsgáló jelölt

97. § (1) Könyvvizsgáló jelölt az, aki a jogszabályi köte-
lezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésé-
hez szükséges engedély (a kamarai tagság) megszerzése
céljából az e törvényben meghatározott szakmai kompe-
tencia vizsga letételéhez elõírt gyakorlati idejét tölti.

(2) A könyvvizsgáló jelölt számára elõírt gyakorlati idõ
a könyvvizsgáló jelölt névjegyzékbe vételétõl számított
3 év, amelynek lejáratát követõen a jelölt szakmai kompe-
tencia vizsgát tesz.

(3) A (2) bekezdés szerinti gyakorlati idõbõl 1 évet a ka-
mara alapszabályában és mentori szabályzatában megha-
tározott módon, 2 évet pedig a 98. § (1) bekezdésének
c) pontja szerinti kamarai tag könyvvizsgálónál vagy
könyvvizsgáló cégnél kell teljesíteni.

(4) Ha a könyvvizsgáló jelölt a (2) bekezdés szerinti
gyakorlati idõt megszakítja, az a könyvvizsgáló jelölt ké-
relmére és a kamara, vagy a 98. § (1) bekezdésének
c) pontja szerinti kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizs-
gáló cég hozzájárulásával meghosszabbítható, de nem le-
het hosszabb öt évnél.

(5) Könyvvizsgáló jelöltként tevékenységet az folytat-
hat, akit a kamara a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe
felvett.

(6) A kamara a könyvvizsgáló jelöltnek a névjegyzékbe
való felvételrõl igazolást ad. Az igazolás jogszabályi köte-
lezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására
nem jogosít.

(7) A könyvvizsgáló jelölt nem tagja a kamarának.

98. § (1) A könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe – ké-
relmére – fel kell venni azt, aki teljesíti az alábbiakat:

a) megfelel a 11. § (1) bekezdésének b) és d) pontjában
meghatározott feltételeknek,

b) nem esik a 12. §-ban meghatározott kizáró ok alá,
c) vállalja, hogy a Magyar Köztársaság területén jog-

szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenységet végzõ kamarai tag könyvvizsgálóval vagy
könyvvizsgáló céggel a képzési programnak megfele-
lõ – legalább két évre szóló, heti 36 órát elérõ – munkavi-
szonyt létesít,

d) magára nézve kötelezõnek ismeri el a kamara vonat-
kozó szabályzatának rendelkezéseit,

e) az elõírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

(2) A könyvvizsgáló jelölt egyidejûleg legfeljebb egy
kamarai tag könyvvizsgálóval vagy egy könyvvizsgáló
céggel állhat munkaviszonyban.

(3) A könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe történõ fel-
vétel tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.

99. § A könyvvizsgáló jelöltet olyan feladatok elvégzé-
sével kell megbízni, amelynek során elsajátíthatja a jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység ellátásához szükséges gyakorlati ismereteket.

100. § (1) A kamara
a) jóváhagyja a könyvvizsgáló jelölt képzési program-

ját és a 98. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti kamarai
tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég által kijelölt
mentort, aki csak kamarai tag könyvvizsgáló lehet,

b) ellenõrzi a könyvvizsgáló jelölt gyakorlati tevékeny-
ségét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kamarai tevé-
kenységek tekintetében a kamara oktatási bizottsága jár el.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti mentor érvényesíti
a dokumentációs követelményeket, figyelemmel kíséri a
könyvvizsgáló jelölt szakmai fejlõdését, közremûködik a
könyvvizsgáló jelölt alkalmasságának megítélésében és
megfelel a kamarai szabályzatokban meghatározott köve-
telményeknek.

101. § (1) A könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébõl tö-
rölni kell azt, aki

a) a 98. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek-
nek már nem felel meg,

b) törlését kéri,
c) a szakmai kompetencia vizsgát letette,
d) elhalálozott.

(2) A könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébõl való törlés
tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.

(3) A névjegyzékbõl való törléskor a 97. § (6) bekezdése
szerinti igazolást vissza kell vonni.

(4) Nem kell törölni a könyvvizsgáló jelöltek névjegy-
zékébõl az (1) bekezdés a) pontja alapján a könyvvizsgáló
jelöltet a 98. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti munka-
viszony megszûnése esetén, ha egy éven belül más kama-
rai tag könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel ilyen
munkaviszonyt létesített.

102. § Ha a 98. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti ka-
marai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég elveszíti
jogosultságát a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység végzésére a Magyar Köztár-
saság területén, akkor a könyvvizsgáló jelölt által a mun-
kaviszony keretében végzett tevékenység a továbbiakban
nem minõsül könyvvizsgáló jelölti tevékenységnek.
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103. § A kamara a könyvvizsgáló jelöltek képzésével
összefüggõ további jogokat és kötelezettségeket, valamint
eljárási szabályokat a mentori szabályzatában határozza
meg.

VII. Fejezet

SZAKMAI KOMPETENCIA VIZSGA

104. § (1) Szakmai kompetencia vizsgát tehet az a
könyvvizsgáló jelölt, aki igazolja, hogy letöltötte a 97. §
(1) és (2) bekezdésében meghatározott gyakorlati idõt. A
gyakorlati idõ letöltésérõl szóló igazolást kérelmezni kell.
Az igazolás kiadásának tekintetében a kamara oktatási bi-
zottsága jár el.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen – a ka-
marai tagfelvételi követelmények teljesítése céljá-
ból – szakmai kompetencia vizsgát köteles tenni az a ter-
mészetes személy is, akinek kamarai tagsága két évnél ré-
gebben szûnt meg, valamint az, akinek kamarai tagsága a
korábbiakban már legalább két alkalommal megszûnt.

(3) A szakmai kompetencia vizsga letételére engedélyt
kell kérni. Az engedélyezés tekintetében a kamara oktatási
bizottsága jár el. Az engedélyt meg kell adni a természetes
személynek, ha az megfelel az (1) vagy a (2) bekezdésben
foglaltaknak.

(4) A szakmai kompetencia vizsga díjköteles. A vizsga
díját a kamara állapítja meg és a díjat a vizsgára jelentke-
zéskor a kamara központi számlájára kell megfizetni.

(5) A szakmai kompetencia vizsga tartalmi követelmé-
nyeit, az eljárási és az értékelési szabályokat a kamara kü-
lön szabályzatban határozza meg. A szakmai kompetencia
vizsgának legalább részben írásbeli vizsgának kell lennie.

VIII. Fejezet

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA

105. § (1) Különbözeti vizsgát az a természetes személy
tehet, aki igazolja, hogy külföldön jogszabályi kötelezett-
ségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogo-
sító, érvényes engedéllyel rendelkezik.

(2) A különbözeti vizsga a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységgel összefüggõ, a
Magyar Köztársaság területén hatályos jogszabályok és
egyéb elõírások ismeretének ellenõrzésére terjed ki.

(3) A különbözeti vizsga letételére engedélyt kell kérni.
Az engedélyezés tekintetében a kamara oktatási bizottsága
jár el. Az engedélyt meg kell adni a természetes személy-
nek, ha az megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak.

(4) A különbözeti vizsga díjköteles. A vizsga díját a ka-
mara állapítja meg és a díjat a vizsgára jelentkezéskor a ka-
mara központi számlájára kell megfizetni.

(5) A különbözeti vizsga tartalmi követelményeit, az el-
járási és az értékelési szabályokat a kamara külön szabály-
zatban határozza meg. A különbözeti vizsgának legalább
részben írásbeli vizsgának kell lennie.

IX. Fejezet

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER

106. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló köteles a szak-
mai továbbképzési rendszerben részt venni.

(2) A szakmai továbbképzési rendszer magában foglal-
ja:

a) a minden kamarai tag könyvvizsgáló számára köte-
lezõ éves szakmai továbbképzést,

b) a 49. § szerinti minõsítéssel rendelkezõ kamarai tag
könyvvizsgálók számára kialakított kötelezõ szakmai to-
vábbképzést,

c) azon kamarai tag könyvvizsgálók számára kialakí-
tott szakmai továbbképzést, akiket a minõségellenõrzés
keretében köteleztek továbbképzésen való részvételre.

(3) A szakmai továbbképzési rendszer célja a szakmai
kompetencia folyamatos fenntartása és fejlesztése.

(4) A szakmai továbbképzési rendszer keretében lebo-
nyolításra kerülõ továbbképzések programját és idõtarta-
mát az oktatási bizottság javaslata alapján a kamara elnök-
sége határozza meg.

(5) A szakmai továbbképzési rendszerben való részvétel
elmulasztása az e törvényben és a kamara etikai szabályza-
tában meghatározott jogkövetkezményekkel jár.

(6) A szakmai továbbképzési rendszer irányítására,
szervezésére, ellenõrzésére, a teljesítés igazolására és a to-
vábbképzési díj fizetésére vonatkozó részletes szabályokat
a kamara szakmai továbbképzési szabályzata tartalmazza.

X. Fejezet

A KAMARA SZERVEZETE ÉS MÛKÖDÉSE

A kamara szervezete

107. § A kamara szervezetét a kamara központi szervei
és területi szervezetei alkotják.

108. § (1) A kamara központi szervei és területi szerve-
zetei:

a) a küldöttgyûlés,
b) az elnökség,
c) a kamara központi ügyintézõ szerve,
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d) az ellenõrzõ bizottság,
e) a fegyelmi bizottság,
f) a felvételi bizottság,
g) az oktatási bizottság,
h) a szakértõi bizottság,
i) a központi választási bizottság,
j) a minõségellenõrzési bizottság,
k) az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítõ Testület

(OKKT),
l) a területi szervezetek,
m) a szakmai tagozatok.

(2) A kamara az (1) bekezdésben felsoroltakon kí-
vül – az alapszabálya megfelelõ módosításával, kiegészí-
tésével – más kamarai szervet, szervezetet is létrehozhat.

(3) Az (1) bekezdés a)–k) pontjában meghatározott
szervek a kamara országos hatáskörû központi szervei.

(4) Az (1) bekezdés l) pontjában meghatározott szerve-
zetek a kamara önálló jogi személyiséggel nem rendelkezõ
területi szervezetei, amelyek a kamara alapszabályában
meghatározott illetékességi területükön végzik a hatáskö-
rükbe tartozó feladatokat.

(5) Az (1) bekezdés m) pontjában meghatározott szak-
mai tagozatok az azonos szakterületen tevékenységet vég-
zõ kamarai tagok önálló jogi személyiséggel nem rendel-
kezõ szakmai közösségei.

A kamara alapszabálya

109. § (1) A kamara alapszabály szerint mûködik.

(2) Az alapszabály – e törvénnyel összhangban – meg-
határozza különösen:

a) a kamara szervezetére és mûködésére vonatkozó
szabályokat,

b) a kamara területi szervezeteit, azok elnevezését és
székhelyét, illetékességi területét, valamint a területi szer-
vezetek létesítésére, mûködésére vonatkozó szabályokat,

c) a küldöttgyûlés küldötteinek választására és vissza-
hívására, megbízásuk idõtartamára, jogaira és kötelessé-
geire vonatkozó szabályokat,

d) a kamara tisztségviselõinek választására és visszahí-
vására, megbízásuk idõtartamára, feladat- és hatáskörére
vonatkozó szabályokat,

e) a kamara szakmai tagozatainak létesítésére, mûkö-
désére vonatkozó szabályokat,

f) a kamara gazdálkodására vonatkozó szabályokat.

Küldöttgyûlés

110. § (1) A kamara legfõbb döntéshozó szerve a kül-
döttgyûlés.

(2) A küldöttgyûlés szavazati joggal rendelkezõ tagjai:
a) a kamara területi szervezeteinek elnökei,

b) a kamara területi szervezetéhez tartozó, a jogszabá-
lyi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet
nem szüneteltetõ kamarai tag könyvvizsgálók közül terü-
leti szervezetenként választott 1-1 küldött, ha a területi
szervezethez tartozó könyvvizsgálói tevékenységet nem
szüneteltetõ kamarai tag könyvvizsgálók létszáma nem
több 50 fõnél,

c) a kamara területi szervezetéhez tartozó, a jogszabá-
lyi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet
nem szüneteltetõ kamarai tag könyvvizsgálók közül terü-
leti szervezetenként választott 1-1 küldött, valamint 50 ta-
gonként választott további 1-1 küldött, ha a területi szerve-
zethez tartozó könyvvizsgálói tevékenységet nem szüne-
teltetõ kamarai tag könyvvizsgálók létszáma meghaladja
az 50 fõt,

d) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenység ellátását szüneteltetõ kamarai tag könyv-
vizsgálók közül választott 10 küldött.

(3) A küldötteket a kamara területi szervezetei leg-
alább 3, legfeljebb 5 évre választják.

111. § A küldöttgyûlés
a) elfogadja a kamara alapszabályát,
b) titkos szavazással megválasztja, illetve visszahívja a

119. § a)–c) pontjában meghatározott kamarai tisztségvi-
selõket, a 113. § (1) bekezdésében meghatározott bizottsá-
gok tagjait, valamint az elnökség 115. § (4) bekezdése sze-
rinti választott tagjait,

c) beszámoltatja az elnökséget és a 113. § (1) bekezdé-
sében meghatározott bizottságok elnökeit,

d) elfogadja a kamara éves pénzügyi tervét és az éves
pénzügyi beszámolót (annak részeként a számviteli jog-
szabályok szerinti beszámolót),

e) kamarai szabályzatokat alkot,
f) meghatározza az elnök, az alelnökök, az elnökség to-

vábbi tagjai, a fegyelmi megbízott és a kamara alapszabá-
lya szerint díjazásban részesíthetõ bizottsági elnökök és ta-
gok díját,

g) megállapítja a tagdíjak és a hozzájárulási díjak
összegét,

h) megállapítja a kötelezõ könyvvizsgálói felelõsség-
biztosításra vonatkozó szabályokat,

i) ellátja az e törvényben, a kamara alapszabályában és
egyéb szabályzataiban hatáskörébe utalt egyéb feladato-
kat.

112. § A küldöttgyûlés a 111. § e) pontja alapján sza-
bályzatot alkot

a) a kamarai tagfelvételrõl és a kamarai tagság megszû-
nésérõl, a kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartásába
történõ bejegyzésrõl és a nyilvántartásból történõ törlés-
rõl,

b) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenység gazdálkodó szervezetek (szervezetek)
számára történõ engedélyezésérõl és az engedély megszû-
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nésérõl, a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába történõ
felvételrõl és a nyilvántartásból történõ törlésrõl,

c) a küldöttgyûlésben és a kamara elnökségében a jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység ellátását szüneteltetõ kamarai tag könyvvizsgáló-
kat képviselõ személyek választásáról, illetve visszahívá-
sáról,

d) a kamara elnökségében a könyvvizsgáló cégeket
képviselõ személy választásáról, illetve visszahívásáról,

e) a könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabá-
lyairól és a fegyelmi eljárásról,

f) a szakmai továbbképzési rendszerrõl,
g) a harmadik országbeli könyvvizsgálók és a harma-

dik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékébe
történõ felvételrõl és a jegyzékbõl történõ törlésrõl,

h) minden olyan esetben, amikor a kamara alapszabá-
lya azt elõírja.

113. § (1) A küldöttgyûlés legalább 3 évre, legfeljebb
5 évre megválasztja

a) az ellenõrzõ bizottságot,
b) a fegyelmi bizottságot,
c) a felvételi bizottságot,
d) az oktatási bizottságot,
e) a szakértõi bizottságot,
f) a központi választási bizottságot,
g) a minõségellenõrzési bizottságot.

(2) A küldöttgyûlés a központi választási bizottságba
legfeljebb 5 tagot, az ellenõrzõ, a fegyelmi és a felvételi bi-
zottságba legfeljebb 6-6 tagot, az oktatási, a szakértõi és a
minõségellenõrzési bizottságba legfeljebb 7-7 tagot vá-
laszt. A tagok számába bele kell érteni az érintett bizottsá-
gi elnöki tisztséget betöltõ, külön megválasztott alelnökö-
ket is.

(3) A kamara feladatainak hatékonyabb ellátására az
alapszabályban meghatározott módon további állandó és
ideiglenes bizottság is létrehozható. E bizottságok hatás-
körét, feladatait, mûködésük szabályait az alapszabályban
kell megállapítani.

114. § (1) A kamara küldöttgyûlését a kamara elnöke
évenként legalább egyszer köteles összehívni.

(2) A kamara elnöke a küldöttgyûlést – szükség sze-
rint – bármikor összehívhatja. A küldöttek egyötödének
írásbeli indítványára 15 napon belül a küldöttgyûlést össze
kell hívni.

(3) A küldöttgyûlés határozatképes, ha azon a küldöt-
teknek több mint a fele jelen van. A küldöttgyûlés határo-
zatának érvényességéhez a megjelent küldöttek többségé-
nek szavazata szükséges. A kamara alapszabályának elfo-
gadásához és módosításához a küldöttgyûlésen megjelent
küldöttek kétharmadának elfogadó szavazata szükséges.

(4) A küldöttgyûlés határozatképtelensége esetén a leg-
alább 3 nappal késõbbi, legfeljebb 60 napon belüli idõ-

pontra, azonos napirenddel összehívott küldöttgyûlés a
megjelentek számától függetlenül határozatképes.

(5) Az elnökség tagjai, a fegyelmi megbízott, a fõtitkár,
a 108. § (1) bekezdésének d)–k) pontjában meghatározott
bizottságok és testületek elnökei, valamint a területi szer-
vezetek elnökei – ha nem küldöttek – a küldöttgyûlésen ta-
nácskozási joggal részt vehetnek.

Elnökség

115. § (1) A kamara elnöksége a kamara alapszabályá-
ban meghatározott számú, de legfeljebb 17 fõbõl álló, leg-
alább 3 évre, legfeljebb 5 évre választott testületi szerv.

(2) Az elnökségnek hivatalból tagjai: a kamara elnöke
és a kamara alelnökei.

(3) A kamara elnökségének – a (2) bekezdésben foglal-
takon túlmenõen – tagja a könyvvizsgáló cégek, valamint
a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói te-
vékenység ellátását szüneteltetõ kamarai tag könyvvizsgá-
lók – a kamara alapszabályában és választási szabályzatá-
ban meghatározottak szerint választott – egy-egy képvise-
lõje is.

(4) Az elnökség további tagjait – a kamara alapszabá-
lyában és választási szabályzatában meghatározottak sze-
rint – a küldöttgyûlés választja meg a jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását
nem szüneteltetõ tagok közül.

(5) Ha a 113. § (1) bekezdésében meghatározott bizott-
ság elnöki tisztségét nem alelnök tölti be, az elnökség ülé-
sére meg kell hívni annak a bizottságnak az elnökét,
amelynek a feladatkörét érinti az ülésen tárgyalt kérdés-
kör.

(6) Az elnökség ülésén a fõtitkár és a fegyelmi megbí-
zott állandó meghívottként részt vesz.

(7) Az elnökség tagja tisztségérõl az elnöknek küldött
írásbeli bejelentéssel bármikor lemondhat. Az elnökség
tagja köteles 15 napon belül lemondani, ha az elnökségi
tagsággal – az alapszabályban meghatározott – összefér-
hetetlen helyzetbe kerül.

116. § Az elnökség
a) elõkészíti a küldöttgyûlést, javaslatot tesz a küldött-

gyûlés napirendjére, gondoskodik a küldöttgyûlés határo-
zatainak végrehajtásáról,

b) a küldöttgyûlés elé terjeszti a kamara éves pénzügyi
tervét és az éves pénzügyi beszámolót (annak részeként a
számviteli jogszabályok szerinti beszámolót),

c) a küldöttgyûlés elé terjeszti a 112. §-ban meghatáro-
zott, továbbá az alapszabályban a küldöttgyûlés hatásköré-
be utalt szabályzatokat, valamint az azok módosítására irá-
nyuló javaslatait,

d) kiadja az e törvényben és az alapszabályban megha-
tározott kamarai szabályzatokat,
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e) évenként legalább egyszer tevékenységérõl beszá-
mol a küldöttgyûlésnek,

f) az Európai Unió Hivatalos Lapjában közösségi jogi
aktusként kihirdetett nemzetközi könyvvizsgálati standar-
dokkal összhangban határoz a 4. § (5) bekezdésének
b) pontja szerinti standardokról,

g) véleményt nyilvánít és javaslatot tesz a könyvvizs-
gálókat érintõ jogalkotási és jogalkalmazási kérdésekben,

h) határoz a szakmai tagozatok létrehozásáról és meg-
szüntetésérõl,

i) másodfokon elbírálja – ha e törvény másként nem
rendelkezik – a kamara kijelölt szervének elsõ fokú dönté-
se ellen benyújtott fellebbezéseket, jogorvoslati kérelme-
ket,

j) a kamara területi szervezete elnökségének, továbbá a
kamara bizottságának jogszabályt, alapszabályt vagy sza-
bályzatot sértõ döntését hatályon kívül helyezi,

k) gyakorolja a fõtitkár kinevezésével, munkaviszo-
nyának létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jo-
gokat,

l) felügyeli és ellenõrzi az okleveles könyvvizsgálói
képzést, továbbá a könyvvizsgálók szakmai továbbképzé-
si rendszerét,

m) könyvvizsgálót kitüntetõ díjat, címet és jelvényt
adományoz,

n) kapcsolatot tart a könyvvizsgálók nemzetközi szer-
vezeteivel,

o) ellátja e törvény, a küldöttgyûlés és az alapszabály
által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

117. § (1) A kamara elnöksége kinevezi az OKKT elnö-
két és tagjait, valamint az e törvényben és az alapszabály-
ban foglaltak szerint felügyeli és ellenõrzi annak tevé-
kenységét.

(2) Az OKKT elnökének és tagjainak kinevezéséhez a
miniszter egyetértése szükséges.

(3) A kamara elnöksége – az OKKT javaslata alap-
ján – jóváhagyja

a) a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és
vizsgaszabályzatát,

b) a 94. § (1) bekezdése szerinti vizsgabizottság elnö-
keinek és tagjainak névjegyzékét.

(4) A kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és
vizsgaszabályzatának, valamint a 94. § (1) bekezdése sze-
rinti vizsgabizottság elnökei és tagjai névjegyzékének jó-
váhagyásához a miniszter egyetértése szükséges.

118. § (1) Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az
ülésen a szavazásra jogosultak többsége jelen van. Az el-
nökség határozatának érvényességéhez a megjelent tagok
többségének szavazata szükséges. Az elnökség tagjai azo-
nos szavazati joggal rendelkeznek, a szavazati jogot nyílt
szavazással gyakorolják. Az elnökségi ülést levezetõ el-
nök titkos szavazást rendel el, ha az elnökség így dönt.

(2) A kamara alapszabálya lehetõvé teheti, hogy az el-
nökség ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem
elektronikus hírközlõ eszköz közvetítésével vegyenek
részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabá-
lyait az alapszabályban meg kell állapítani.

(3) A kamara alapszabálya meghatározhat olyan ügye-
ket, amelyekben az elnökség tagjai ülés tartása nélkül írás-
ban vagy más, a döntéshozatal során tett jognyilatkozatok
bizonyítására alkalmas eszköz felhasználásával is határoz-
hatnak. Ez esetben az alapszabályban kell meghatározni a
döntéshozatal módját.

A kamara tisztségviselõi

119. § A kamara tisztségviselõi:
a) a kamara elnöke,
b) a kamara alelnökei,
c) a kamarai fegyelmi megbízott,
d) a 113. § (1) bekezdése szerinti bizottságok elnökei,
e) a kamara területi szervezeteinek elnökei,
f) az OKKT elnöke.

120. § (1) A kamara tisztségviselõit legalább 3 évre, leg-
feljebb 5 évre lehet megválasztani.

(2) A kamarai tag könyvvizsgálónak – a 124. § (2) be-
kezdésében foglalt kivétellel – egyidejûleg legfeljebb egy
kamarai tisztségviselõi jogviszonya állhat fenn.

(3) A 119. § a)–f) pontja szerinti tisztségviselõvé a jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenységet nem szüneteltetõ kamarai tag könyvvizsgáló
választható.

(4) A 119. § e) pontja szerinti tisztségviselõvé a területi
szervezet illetékességi területéhez tartozó kamarai tag
könyvvizsgáló választható. A tisztségviselõt a területi
szervezet taggyûlése választja, titkos szavazással.

(5) A kamara tisztségviselõi nem lehetnek egymásnak
közeli hozzátartozói. Az alapszabály az összeférhetetlen-
ség további eseteit is meghatározhatja.

(6) A kamarai tag könyvvizsgáló legfeljebb két alka-
lommal töltheti be ugyanazt a tisztséget.

121. § (1) A kamara tisztségviselõjének megbízatása
megszûnik, ha

a) megbízatásának idõtartama lejárt,
b) lemondott,
c) visszahívták,
d) szünetelteti a jogszabályi kötelezettségen alapuló

könyvvizsgálói tevékenység ellátását,
e) a kamarai tagsága megszûnt,
f) elhalálozott.

(2) A tisztségviselõ visszahívását az õt megválasztó,
kinevezõ szerv tagjainak egyharmada kezdeményezheti.
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A visszahívásról a tisztségviselõt választó, kinevezõ szerv
dönt a kezdeményezést követõ 60 napon belül.

A kamara elnöke

122. § (1) A kamara szervezetének élén az elnök áll.

(2) Az elnök
a) képviseli a kamarát,
b) irányítja a kamara mûködését, tevékenységérõl be-

számol az elnökségnek,
c) felügyeli a kamara alelnökeinek, a kamarai fegyelmi

megbízottnak, a 113. § (1) bekezdés b)–g) pontjában meg-
határozott bizottságok elnökeinek, valamint a fõtitkárnak
a tevékenységét,

d) legalább negyedévenként összehívja az elnökségi
ülést,

e) gyakorolja a munkaviszony létesítésének és meg-
szüntetésének kivételével a munkáltatói jogokat a fõtitkár
felett,

f) az e törvényben, a kamarát és a könyvvizsgálók tevé-
kenységét érintõ más jogszabályokban, továbbá a kamara
alapszabályában és önkormányzati szabályzataiban fog-
laltak, valamint a küldöttgyûlés és az elnökség határoza-
tainak végrehajtására – az alapszabályban meghatározott
módon – „Elnöki utasítást” ad ki,

g) ellátja az e törvényben, a kamara alapszabályában és
önkormányzati szabályzataiban meghatározott egyéb fel-
adatait.

123. § A kamara elnökének jogsértõ döntése ellen a köz-
lésétõl számított 15 napon belül az elnökséghez fellebbez-
het az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, to-
vábbá a kamarának az a területi szervezete, akit (amelyet)
a döntés érint.

Az alelnökök

124. § (1) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása
esetén az elnök által kijelölt alelnök helyettesíti.

(2) A kamara alelnökei az alapszabályban meghatáro-
zott szakterületüknek megfelelõ kamarai bizottság elnöki
tisztségét is betöltik.

(3) Az alelnökök hatáskörét és feladatait részletesen a
kamara alapszabályában és önkormányzati szabályzatai-
ban kell meghatározni.

A fõtitkár

125. § A kamara valamely tisztségviselõjének kizáróla-
gos hatáskörébe nem tartozó feladatokat a kamara fõtitká-
ra irányítja, hangolja össze. A fõtitkár a kamarával munka-
viszonyban áll.

126. § (1) A fõtitkárt pályázat útján kell kinevezni. Fõ-
titkár az lehet, aki felsõfokú iskolai végzettséggel ren-
delkezik. Fõtitkár lehet az is, aki nem tagja a kamarának.

(2) A fõtitkár ellátja különösen a kamara igazgatási,
gazdasági szervezetének irányításával, felügyeletével kap-
csolatos feladatokat, igazgatási ügyekben képviseli a ka-
marát. A fõtitkár feladatait részletesen a kamara alapsza-
bályában és önkormányzati szabályzataiban kell meghatá-
rozni.

(3) A fõtitkár gyakorolja a kamara ügyintézõ szerveinél
foglalkoztatott munkavállalók felett a munkáltatói jogo-
kat.

A kamara bizottságai

127. § (1) A 113. § (1) bekezdésében meghatározott bi-
zottságok testületi szervként mûködnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bizottságok tagjává csak a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenységet nem szüneteltetõ kamarai tag könyvvizsgáló
választható.

(3) A kamarai tag könyvvizsgáló egyidejûleg legfeljebb
egy bizottságnak lehet a tagja. Ugyanazon bizottság tagjai
nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.

(4) A bizottság tagja (ide nem értve a bizottság elnökét)
nem lehet a kamara tisztségviselõje vagy annak közeli
hozzátartozója.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bizottságok tevékenységét
a bizottságok elnöke irányítja. Az a bizottság, amelynek
elnöki tisztségét nem kamarai alelnök tölti be, a tagjai kö-
zül maga választ elnököt.

128. § (1) A kamara küldöttgyûlése hagyja jóvá az el-
lenõrzõ bizottság, a választási bizottság és a minõségellen-
õrzési bizottság szervezeti és mûködési szabályzatát.

(2) A kamara elnöksége hagyja jóvá a fegyelmi, a felvé-
teli, az oktatási és a szakértõi bizottság szervezeti és mûkö-
dési szabályzatát.

(3) A 113. § (1) bekezdése szerinti bizottságok tevé-
kenységükrõl évenként kötelesek beszámolni a küldött-
gyûlésnek.

129. § (1) A 113. § (1) bekezdése szerinti bizottságok
tagjának megbízatása megszûnik

a) a 121. § (1) bekezdésének a)–f) pontjában foglalt
esetekben,

b) ha felmentették.

(2) A bizottság tagja akkor menthetõ fel, ha a tagságából
fakadó kötelezettségének tartósan nem tesz eleget.
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Ellenõrzõ bizottság

130. § A kamara ellenõrzõ bizottsága ellenõrzi a kamara
mûködésére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjé-
re vonatkozó jogszabályok, a kamara alapszabálya és ön-
kormányzati szabályzatai érvényesülését a kamara köz-
ponti szerveinél és területi szervezeteinél, valamint tiszt-
ségviselõinél.

131. § (1) Az ellenõrzõ bizottság tagjai tevékenységü-
kért kizárólag a küldöttgyûlésnek tartoznak felelõsséggel.

(2) A küldöttgyûlés az elnökség beszámolójáról, a ka-
mara éves pénzügyi tervérõl és az éves pénzügyi beszámo-
lóról csak az ellenõrzõ bizottság véleményének ismereté-
ben dönthet.

(3) Az ellenõrzõ bizottság a kamara tisztségviselõitõl, a
kamara bizottságaitól, fõtitkárától, ügyintézõ és ügyviteli
szerveitõl, azok tisztségviselõitõl, továbbá területi szerve-
zeteitõl és szakmai tagozataitól minden olyan adatot, tájé-
koztatást megkérhet, illetve azoknál minden olyan iratot
megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges.
Az érintetteknek a kért adatot, tájékoztatást, illetve iratot
rendelkezésre kell bocsátaniuk.

132. § (1) Ha az ellenõrzõ bizottság megállapítja, hogy a
kamara valamely tisztségviselõjének, szervezetének vagy
szervének tevékenysége vagy az általuk készített jelentés,
pénzügyi terv, pénzügyi beszámoló nem felel meg a jog-
szabályoknak, a kamara alapszabályának vagy valamely
önkormányzati szabályzatának, felhívja az elnökséget a
szükséges intézkedés megtételére.

(2) Ha az elnökség nem tesz eleget a felhívásnak, az el-
lenõrzõ bizottság kezdeményezheti a küldöttgyûlés össze-
hívását.

(3) Az ellenõrzõ bizottságot megilletõ egyéb jogosultsá-
gokat és a bizottság további kötelezettségeit e törvény, a
kamara alapszabálya, valamint önkormányzati szabályza-
tai határozzák meg.

Fegyelmi bizottság

133. § (1) A kamara fegyelmi bizottsága
a) ellenõrzi az etikai követelmények és szabályok meg-

tartását,
b) lefolytatja az e törvény szerinti fegyelmi eljárást,
c) fegyelmi eljárásokban elsõ fokon eljár,
d) szükség szerint, de évente legalább egyszer beszá-

mol tevékenységérõl az elnökségnek.

(2) Nem lehet a fegyelmi bizottság tagja, aki ellen fe-
gyelmi vagy büntetõeljárás van folyamatban, annak jog-
erõs befejezéséig.

(3) Ha fegyelmi vagy büntetõeljárás során a fegyelmi
bizottság tagjának felelõsségét jogerõsen megállapították,
a fegyelmi bizottsági tagsága megszûnik.

134. § (1) Nem járhat el a fegyelmi ügyben az:
a) aki az eljárás alá vont kamarai tag könyvvizsgáló kö-

zeli hozzátartozója,
b) aki az eljárás alá vont könyvvizsgáló cég tevékeny-

ségében részt vesz,
c) aki az eljárást kezdeményezte (ide nem értve, ha az

eljárást a fegyelmi megbízott vagy a fegyelmi bizottság
kezdeményezte),

d) aki az eljárásban tanú, szakértõ vagy ilyenként való
meghallgatása az eljárásban szükségessé válhat,

e) akitõl az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból
nem várható,

f) aki az elsõ fokú eljárásban, a határozathozatalban
részt vett, ide nem értve, ha az eljárásra azért került sor,
mert a fegyelmi bizottságot a másodfokú határozat új eljá-
rásra utasította.

(2) Az eljárási kizáró okot az érintettek az eljárás meg-
indulásakor kötelesek az elsõ fokú eljárásban a fegyelmi
bizottság elnökének, a másodfokú eljárásban a kamara el-
nökségének bejelenteni.

(3) Az eljárási kizárásra vonatkozó rendelkezéseket
megfelelõen alkalmazni kell a fegyelmi megbízottra is.

135. § (1) Az eljárás alá vont kamarai tag könyvvizsgáló,
könyvvizsgáló cég a fegyelmi bizottság egyes tagjai, a ka-
mara elnökségének egyes tagjai, illetve a fegyelmi megbí-
zott ellen elfogultsági kifogást terjeszthet elõ. Az elfogult-
sággal érintett személy meghallgatása után a fegyelmi bi-
zottság, illetve a kamara elnöksége határozatot hoz arról,
hogy helyt ad-e az eljárásból való kizárásnak. Az eljárás alá
vont az elfogultsági határozathozatalban nem vehet részt.

(2) Ha a fegyelmi bizottság, illetve az elnökség az elfo-
gultsági kizárásnak helyt ad, akkor az érintett a fegyelmi
eljárásban nem vehet részt.

(3) A fegyelmi megbízott kizárása esetén az eljáró fe-
gyelmi megbízottat a kamara elnöksége jelöli ki az elnök-
ség tagjai közül. A kamara elnökének jogkörét – elfogult-
sági kizárása esetén – az erre kijelölt alelnök gyakorolja a
fegyelmi eljárásban.

(4) A fegyelmi bizottságot megilletõ egyéb jogosultsá-
gokat és a bizottság további kötelezettségeit e törvény, a
kamara alapszabálya, etikai szabályzata, valamint egyéb
önkormányzati szabályzatai határozzák meg.

Felvételi bizottság

136. § (1) A kamara felvételi bizottsága
a) elsõ fokon dönt a kamarai tagfelvételrõl és a kamarai

tagság megszûnésének megállapítása tekintetében,
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b) elsõ fokon dönt a jogszabályi kötelezettségen alapu-
ló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedé-
lyezésérõl, valamint a szüneteltetést követõen a tevékeny-
ség újbóli ellátásának engedélyezésérõl,

c) elsõ fokon dönt a jogszabályi kötelezettségen alapu-
ló könyvvizsgálói tevékenység gazdálkodó szervezetek
(szervezetek) számára történõ engedélyezésérõl és az en-
gedély megszûnésének megállapításáról,

d) elsõ fokon dönt a harmadik országbeli könyvvizsgá-
lók és a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók
jegyzékébe történõ felvételrõl és a jegyzékbõl történõ tör-
lésrõl,

e) eljár az e törvény alapján hatáskörébe tartozó továb-
bi ügyekben,

f) szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol
tevékenységérõl az elnökségnek.

(2) A felvételi bizottságot megilletõ egyéb jogosultsá-
gokat és a bizottság további kötelezettségeit e törvény, a
kamara alapszabálya és önkormányzati szabályzatai hatá-
rozzák meg.

Oktatási bizottság

137. § (1) A kamara oktatási bizottsága
a) ellátja az okleveles könyvvizsgálói képzés hatáskö-

rébe utalt feladatait,
b) kidolgozza a szakmai továbbképzési rendszer kö-

zéptávú és éves programját, szervezi és felügyeli az elnök-
ség által elfogadott továbbképzési programok végrehajtá-
sát,

c) elkészíti az okleveles könyvvizsgálói képzés és a
szakmai továbbképzési rendszer pénzügyi tervét, gondos-
kodik az elnökség által jóváhagyott terv végrehajtásáról,

d) kidolgoztatja az okleveles könyvvizsgálói képzés,
továbbá a szakmai továbbképzési rendszer programjának
teljesítéséhez szükséges tananyagokat,

e) ellátja a könyvvizsgáló jelöltek szakmai kompeten-
cia vizsgára történõ felkészülésével kapcsolatos kamarai
feladatokat, lebonyolítja a könyvvizsgáló jelöltek szakmai
kompetencia vizsgáit,

f) ellátja a különbözeti vizsga lebonyolításával kapcso-
latos feladatokat,

g) megszervezi a szakmai továbbképzési rendszerben
való részvétel ellenõrzését, az elnökség részére oktatási
évenként jelentést készít a tapasztalatokról,

h) szükség szerint, de évente legalább egyszer beszá-
mol tevékenységérõl az elnökségnek,

i) a hatáskörébe utalt ügyekben elsõ fokon dönt.

(2) Az oktatási bizottság – az e törvény szerint meghatá-
rozott kérdésekben – együttmûködik az OKKT-vel.

(3) Az oktatási bizottságot megilletõ egyéb jogosultsá-
gokat és a bizottság további kötelezettségeit e törvény, a
kamara alapszabálya és önkormányzati szabályzatai hatá-
rozzák meg.

Szakértõi bizottság

138. § (1) A kamara szakértõi bizottsága
a) véleményezi a könyvvizsgálók mûködésének, tevé-

kenységének feltételeit meghatározó jogszabály-terveze-
teket,

b) összeállítja a 4. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti
standardokat, figyelemmel kíséri azok gyakorlati alkalma-
zását,

c) az egységes szakmai szemlélet kialakítása érdeké-
ben állást foglal, véleményt nyilvánít a könyvvizsgálat kö-
rébe tartozó elméleti és gyakorlati kérdésekben, vélemé-
nyét, állásfoglalását nyilvánosságra hozza,

d) a hatáskörébe utalt ügyekben elsõ fokon dönt,
e) szükség szerint, de évente legalább egyszer beszá-

mol tevékenységérõl az elnökségnek.

(2) A szakértõi bizottságot megilletõ egyéb jogosultsá-
gokat és a bizottság további kötelezettségeit e törvény, a
kamara alapszabálya és önkormányzati szabályzatai hatá-
rozzák meg.

Választási bizottságok

139. § (1) A választási bizottságok független szervek,
tevékenységükre kizárólag e törvény, a kamara alapszabá-
lya és választási szabályzata elõírásai az irányadóak.

(2) A választási bizottságok elsõdleges feladata a vá-
lasztás lebonyolításának elõkészítése, a választás lebonyo-
lításának felügyelete, a választás eredményének megálla-
pítása, a választások tisztaságának, törvényességének biz-
tosítása, szükség esetén a választás törvényes rendjének
helyreállítása, beszámolás a választás eredményérõl.

(3) Választási bizottságok lehetnek
a) a kamara központi választási bizottsága és a hozzá

tartozó jelölõ- és szavazatszámláló bizottság,
b) a kamara területi szervezeteinek választási bizottsá-

ga és a hozzá tartozó jelölõ- és szavazatszámláló bizottság.

(4) A választási bizottságoknak és a hozzájuk tartozó je-
lölõ- és szavazatszámláló bizottságoknak nem lehet tagja

a) a kamara tisztségviselõje,
b) a választásokon induló jelölt,
c) az a)–b) pontok szerinti személyek közeli hozzátar-

tozója.

(5) A bizottságokat megilletõ egyéb jogosultságokat és
a bizottságok további kötelezettségeit e törvény, a kamara
alapszabálya és önkormányzati szabályzatai határozzák
meg.

Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítõ Testület

140. § (1) Az OKKT 9 fõbõl álló testület. A testület el-
nökének és tagjainak kinevezése legalább 3, legfeljebb
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5 évre szól. Ugyanazon természetes személy legfeljebb két
alkalommal nevezhetõ ki az OKKT tagjává.

(2) Az OKKT tagjainak névsorát a kamara lapjában és a
kamara honlapján közzé kell tenni.

(3) Nem nevezhetõ ki az OKKT tagjává a kamara tiszt-
ségviselõje, valamint azok közeli hozzátartozója.

(4) Az OKKT szervezeti és mûködési szabályzatot fo-
gad el.

141. § (1) Az OKKT – a kamara nevében – akkreditálja
az okleveles könyvvizsgálói képzés programját. A prog-
ram tartalmazza:

a) a képzés során megszerezhetõ szakmai kompetenciát,
b) a képzésbe való belépés és részvétel feltételeit,
c) a tervezett képzési idõt,
d) a tananyag egységeit (moduljait), azok célját, tartal-

mát, terjedelmét,
e) a képzés módszereit,
f) a maximális csoportlétszámot,
g) a képzésben részt vevõ teljesítményét értékelõ rend-

szer leírását,
h) a képzésrõl, illetve a képzés egyes egységeinek (mo-

duljainak) elvégzésérõl szóló igazolás kiadásának feltéte-
leit,

i) a képzési program végrehajtásához szükséges sze-
mélyi és tárgyi feltételeket, ezek biztosításának módját.

(2) A program-akkreditáció érvényességének idõtarta-
ma legalább 3, legfeljebb 5 év lehet.

(3) Az OKKT a képzési programot a kamara elnökségé-
nek jóváhagyásával akkreditálhatja.

(4) Az OKKT gondoskodik a kamara okleveles könyv-
vizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatának kidolgozá-
sáról, a szabályzatot jóváhagyásra az elnökségnek meg-
küldi.

142. § (1) Az OKKT – a kamara oktatási bizottságának
egyetértésével – javaslatot tesz a kamara elnökségének a
94. § (1) bekezdése szerinti vizsgabizottság elnökeinek és
tagjainak névjegyzékére.

(2) Vizsgabizottság elnöke és vizsgáztató tagja olyan
szakember lehet, aki a vizsga tárgyában megfelelõ elméleti
tudással és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik.

(3) Vizsgabizottság elnökévé csak kamarai tag könyv-
vizsgáló nevezhetõ ki.

(4) A vizsgabizottság vizsgáztató tagjává a számvitel és
elemzés, valamint a könyvvizsgálat és ellenõrzés modulok
vizsgáinak esetében csak kamarai tag könyvvizsgáló ne-
vezhetõ ki.

(5) A vizsgabizottság elnökeinek és a vizsgáztatóknak a
kinevezése 5 évre szól.

143. § (1) Az OKKT eljár az e törvény alapján hatáskö-
rébe utalt ügyekben.

(2) Az OKKT egyéb jogosultságait és további kötele-
zettségeit a kamara alapszabályában és önkormányzati
szabályzataiban kell meghatározni.

Szakmai tagozatok

144. § (1) Az azonos szakterületen tevékenységet végzõ
kamarai tag könyvvizsgálók a kamara alapszabályában
meghatározott módon szakmai tagozatot létesíthetnek.

(2) A tagozatok munkájában a jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását szüne-
teltetõ kamarai tagok is részt vehetnek.

(3) A szakmai tagozatok mûködési rendjét a kamara
alapszabályában és önkormányzati szabályzataiban kell
meghatározni.

A kamara területi szervezetei

145. § (1) A kamara területi szervezetei önálló jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezõ szervezetek, amelyek tevé-
kenységében az illetékességi területén székhellyel, lakó-
hellyel rendelkezõ kamarai tag könyvvizsgálók vesznek
részt.

(2) A területi szervezet elnevezésének ki kell fejeznie a
kamarához való tartozást és azt, hogy a szervezet milyen
illetékességi területen mûködik.

146. § A területi szervezetek vezetõit az illetékességi te-
rülethez tartozó kamarai tag könyvvizsgálók legalább 3,
legfeljebb 5 évre választják. Megválasztásuk és visszahí-
vásuk a kamara alapszabályában és választási szabályzatá-
ban meghatározott módon történik.

A kamara mûködésének finanszírozása

147. § (1) A kamara mûködését
a) a tagdíjak, a hozzájárulási díjak és az egyéb díjbevé-

telek,
b) a kamarai hatósági eljárásokért fizetett igazgatási

szolgáltatási díjbevételek,
c) az okleveles könyvvizsgálói képzési programban

részt vevõk befizetései,
d) a 185. § (3) bekezdése alapján a kamara egyes fel-

adatainak ellátásához nyújtott állami támogatások,
e) az alapítványi és más támogatások,
f) a szolgáltatási, valamint a kamara célkitûzéseivel

összhangban álló gazdasági-vállalkozási tevékenységbõl
származó bevételek,

g) a pályázat útján elnyert pénzösszegek,
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h) a nemzetközi vagy hazai együttmûködésbõl szárma-
zó pénzösszegek,

i) az egyéb bevételek
finanszírozzák.

(2) A bevételekrõl részletesen a kamara alapszabályá-
ban és önkormányzatai szabályzataiban kell rendelkezni.

148. § (1) A minõségbiztosítás feladatainak ellátásával
kapcsolatos költségek fedezetére a kamara pénzügyi tervé-
ben elkülönítetten kezelt Minõségbiztosítási Alapot
(a továbbiakban: MBA) kell képezni.

(2) Az MBA pénzügyi forrásai
a) a kamara költségvetésébõl e célra rendelt hozzájáru-

lás,
b) a kamara minõségellenõrzési bizottsága által nyúj-

tott soron kívüli szolgáltatásért a kamarai tag könyvvizs-
gálók, a könyvvizsgáló cégek által fizetett díjak.

(3) Az MBA gazdálkodásáért a minõségellenõrzési bi-
zottság elnöke felelõs.

(4) Az MBA pénzügyi forrásaival és azok felhasználá-
sával kapcsolatos szabályokat a kamara alapszabálya tar-
talmazza.

XI. Fejezet

MINÕSÉGBIZTOSÍTÁS

A minõségbiztosítási rendszer,
a minõségellenõrzési bizottság

149. § A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenység megfelelõ ellátásának biztosítása
céljából a kamara a kamarai tag könyvvizsgálók, a könyv-
vizsgáló cégek könyvvizsgálói tevékenységét minõség-
biztosítási rendszer keretében folyamatosan ellenõrzi.

150. § (1) A kamara minõségellenõrzési bizottsága
(e fejezet alkalmazásában: bizottság) a kamara szerveze-
tén belül testületi szervként mûködik.

(2) A bizottság mûködésének pénzügyi feltételeit a ka-
mara pénzügyi tervében elkülönített Minõségbiztosítási
Alap biztosítja.

151. § (1) A bizottság hatásköre a jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzõ ka-
marai tag könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló cégekre ter-
jed ki.

(2) A bizottság hatásköre az e törvény szerinti esetekben
a jegyzékbe vett harmadik országbeli könyvvizsgálókra és
harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodókra is ki-
terjedhet.

152. § (1) A bizottság feladat- és hatáskörében eljárva:
a) irányítja a kamara minõségbiztosítási rendszerét,
b) ellenõrzi és értékeli a magyar nemzeti könyvvizsgá-

lati standardok, valamint a belsõ minõségellenõrzésre vo-
natkozó nemzeti standardok érvényesülését,

c) ellenõrzi és értékeli a függetlenséggel kapcsolatos
szabályok betartását,

d) ellenõrzi és értékeli, hogy a jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenység díja összhangban
van-e az 54. § elõírásaival,

e) ellenõrzi és értékeli a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység során felhasznált erõ-
források mennyiségét és minõségét,

f) ellenõrzi a 171. § szerinti, határozatba foglalt kötele-
zettségek végrehajtását,

g) kialakítja és megszervezi a minõségellenõrök okta-
tását, gondoskodik a folyamatos szakmai továbbképzésük-
rõl,

h) kezdeményezi és alkalmazza az e törvényben meg-
határozott intézkedéseket,

i) a lefolytatott minõségellenõrzés kapcsán határozatot
hoz.

(2) A bizottság az (1) bekezdésben foglaltakon túlme-
nõen ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket e tör-
vény, a kamara alapszabálya és önkormányzati szabályza-
tai a feladatkörébe utalnak.

(3) A bizottság feladat- és hatáskörében nem járhat el
olyan ügyben, amelyben egyébként bírósági vagy közigaz-
gatási hatósági eljárásnak van helye, illetve ha a kamara
más testületi szervének vagy a kamara tisztségviselõjének
kell eljárnia.

A bizottság tagjai

153. § A bizottságnak csak olyan tagja lehet, aki szere-
pel a minõségellenõrök nyilvántartásában.

154. § (1) A küldöttgyûlés a minõségellenõrök közül
legalább 3, legfeljebb 5 évre választja meg a bizottság tag-
jait.

(2) A kamara gondoskodik arról, hogy a bizottság sze-
mélyi összetételére vonatkozó adatok és a bizottság szer-
vezeti és mûködési szabályzata a honlapján folyamatosan
és szabadon bárki számára hozzáférhetõek legyenek.

155. § Megszûnik a bizottság tagjának megbízatása, ha
a) a megbízás idõtartama lejárt,
b) a tag lemondott,
c) a tag a 153. §-ban foglalt feltételnek a továbbiakban

már nem felel meg,
d) a tagot a bizottsági tagsága alól felmentették,
e) a tag elhalálozott.
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156. § (1) A bizottság tagja a tagságáról bármikor le-
mondhat.

(2) A kamara küldöttgyûlése a bizottság tagját felmenti
tagsága alól, ha a tag a megbízatásának tartósan nem tesz
eleget.

157. § Az új bizottsági tag megválasztásáról a korábbi
tag megbízatásának megszûnésétõl számított hatvan na-
pon belül, de legkésõbb a soron következõ küldöttgyûlé-
sen kell gondoskodni.

A bizottság mûködése

158. § (1) A bizottság éves munkaterv és éves minõség-
ellenõrzési terv alapján végzi tevékenységét. Ezeket a ter-
veket, valamint a végrehajtásukról szóló beszámolókat
azok elfogadásától számított nyolc napon belül a kamara
honlapján nyilvánosságra hozza.

(2) A bizottság mûködésének részletes szabályait a szer-
vezeti és mûködési szabályzatában kell megállapítani.

A minõségellenõrök

159. § A bizottság nevében a minõségellenõrzéseket a
bizottság által nyilvántartásba vett kamarai tag könyvvizs-
gáló minõségellenõrök végzik.

160. § (1) A minõségellenõrõk nyilvántartásába az ve-
hetõ fel, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

a) a nyilvántartásba vételét megelõzõen megszerzett
legalább hatéves szakmai gyakorlattal rendelkezik a jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység ellátásában,

b) a minõségellenõrzési tevékenység végzéséhez elõírt
képzésben részt vesz,

c) a nyilvántartásba vételét megelõzõ hat éven belül fe-
gyelmi eljárásban fegyelmi büntetést vagy figyelmeztetést
nem kapott,

d) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenysége tekintetében a nyilvántartásba vételét
megelõzõen lefolytatott legutolsó minõségellenõrzéssel
összefüggésben nem került sor intézkedések alkalmazásá-
ra.

(2) A minõségellenõrnek rendelkeznie kell a 49. § sze-
rinti megfelelõ minõsítéssel is, ha olyan gazdálkodó tekin-
tetében ellátott jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenységre vonatkozó minõségellenõrzésben
vesz részt, amely esetében csak minõsített kamarai tag
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég végezhet jogsza-
bályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysé-
get. Ilyen esetben a minõsítés megszerzése és a minõségel-
lenõrzésben való részvétel között legalább három évnek
kell eltelnie.

(3) A minõségellenõrnek az érintett gazdálkodó tevé-
kenységéhez igazodó szakmai képesítéssel és ennek meg-
felelõ, a minõségellenõrzésben való részvételt megelõ-
zõen megszerzett legalább hatéves szakmai gyakorlattal
kell rendelkeznie, ha a (2) bekezdés hatálya alá nem tarto-
zó közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodó vagy egyéb,
sajátos feladatokat végzõ gazdálkodó tekintetében ellátott
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenységre vonatkozó minõségellenõrzésben vesz részt.

(4) A bizottság tagjai és a minõségellenõrök nem lehet-
nek egymásnak közeli hozzátartozói.

(5) Nem vehetõ fel a minõségellenõrök nyilvántartásába
a kamara tisztségviselõje, továbbá az, aki a kamara bár-
mely bizottságának tagja (ide nem értve a minõségellenõr-
zési bizottság elnökét és tagjait).

161. § (1) A minõségellenõrök kiválasztása nyilvános
pályázat útján történik.

(2) A pályázati felhívás tartalmát, a pályázatok benyúj-
tásának és elbírálásának szabályait a bizottság szervezeti
és mûködési szabályzatában kell meghatározni.

(3) A pályázati felhívást, valamint a nyilvántartásba vett
minõségellenõrök nevét a kamara a honlapján és a lapjá-
ban közzé teszi.

(4) A bizottság a minõségellenõrök számára igazolást
állít ki a nyilvántartásba vételrõl.

162. § A minõségellenõröket az e feladatkörükben vég-
zett tevékenységükért a bizottság szervezeti és mûködési
szabályzatában meghatározott díjazás illeti meg. A díjakat
a kamara pénzügyi tervében elkülönített Minõségbiztosí-
tási Alap terhére kell elszámolni.

163. § A bizottság a minõségellenõrt törli a nyilvántar-
tásból, ha

a) azt a minõségellenõr kéri,
b) a minõségellenõr a nyilvántartásba vételi követel-

ményeknek a továbbiakban már nem felel meg,
c) a minõségellenõrt a bizottság felmenti e feladatköré-

bõl,
d) a minõségellenõr elhalálozott.

164. § (1) A minõségellenõr bármikor kérheti a nyilván-
tartásból való törlését.

(2) A bizottság felmenti a minõségellenõrt e feladatkö-
rébõl, ha az a megbízatásának tartósan nem tesz eleget.

A minõségellenõrzés lefolytatása

165. § (1) Minõségellenõrzést kell lefolytatni a kamarai
tag könyvvizsgálónál, a könyvvizsgáló cégnél 6 évente
legalább egyszer.

2007/80. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5645



(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen legalább 3 évente minõ-
ségellenõrzést kell lefolytatni a kamarai tag könyvvizsgá-
lónál, a könyvvizsgáló cégnél, ha az közérdeklõdésre szá-
mot tartó gazdálkodóra vonatkozóan végez jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott idõtartam-
ba nem számít bele az az idõszak, amelyben a kamarai tag
könyvvizsgáló szüneteltette a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását.

(4) A minõségellenõrzés tekintetében a bizottság jár el.

166. § (1) A bizottság a 165. §-ban foglaltak figye-
lembevételével, az éves minõségellenõrzési terv alapján
végzi az ellenõrzéseket.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen, rendkí-
vüli minõségellenõrzést kell lefolytatni, ha azt

a) a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság kezde-
ményezi,

b) a kamara fegyelmi megbízottja, fegyelmi bizottsága,
szakértõi bizottsága kezdeményezi,

c) a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég
kéri.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerint lefolytatott minõ-
ségellenõrzés díjköteles, a kamara alapszabályában és ön-
kormányzati szabályzataiban meghatározott módon.

167. § (1) A bizottság a nyilvántartásba vett minõség-
ellenõrök közül jelöli ki a minõségellenõrzést lefolytató
személyt. A kijelölt minõségellenõr személyesen köteles
eljárni, képviseletnek nincs helye.

(2) A minõségellenõrzés lefolytatására akkor lehet a mi-
nõségellenõrt kijelölni, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a minõségellenõr, valamint az ellenõrzés alá vont
könyvvizsgáló cég között a minõségellenõrzési eljárás
alatt nem áll fenn üzleti kapcsolat és üzleti kapcsolatban a
könyvvizsgáló cégnél lefolytatott legutolsó minõségellen-
õrzés által lefedett idõszakot követõen sem álltak,

b) a minõségellenõr, valamint az ellenõrzés alá vont
kamarai tag könyvvizsgáló és annak közeli hozzátartozója
között nem áll fenn üzleti kapcsolat és üzleti kapcsolatban
a kamarai tag könyvvizsgálónál lefolytatott legutolsó mi-
nõségellenõrzés által lefedett idõszakot követõen sem áll-
tak,

c) a minõségellenõr és az ellenõrzés alá vont kamarai
tag egymásnak nem közeli hozzátartozói,

d) a minõségellenõrrel szemben az a)–c) pontokban tá-
masztott követelmények a minõségellenõr közeli hozzá-
tartozója tekintetében is teljesülnek.

(3) A bizottság szervezeti és mûködési szabályzata a mi-
nõségellenõrök kijelölésére vonatkozóan további függet-
lenségi és összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazhat.

(4) A bizottság szervezeti és mûködési szabályzatában
kell meghatározni azokat az adatokat, információkat, ira-
tokat, amelyeket az ellenõrzés lefolytatása érdekében elõ-

zetesen a bizottság vagy a minõségellenõr rendelkezésére
kell bocsátani.

168. § (1) A minõségellenõr az ellenõrzést a bizottság
elnöke által kiadott megbízólevél birtokában folytathatja
le. A megbízólevél tartalmazza a minõségellenõr nevét, az
ellenõrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizs-
gáló cég azonosító adatait, valamint azt, hogy mely idõ-
szak tekintetében kell az ellenõrzést lefolytatni.

(2) A minõségellenõr az ellenõrzés alá vont kamarai tag
könyvvizsgálótól, könyvvizsgáló cégtõl minden olyan ira-
tot, adatot, információt, nyilatkozatot megkérhet, az ellen-
õrzés alá vont minden olyan munkafolyamatát megvizs-
gálhatja, amely az ellenõrzés lefolytatásához szükséges. A
minõségellenõr az ellenõrzés során jogosult az ellenõrzés
alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég
helyiségeibe belépni, iratairól, adathordozóiról, nyilván-
tartásairól másolatot készíteni, illetve készíttetni.

169. § (1) Az ellenõrzés alá vont kamarai tag könyvvizs-
gáló, könyvvizsgáló cég jogosult a minõségellenõr sze-
mélyazonosságáról és megbízásáról meggyõzõdni.

(2) Az ellenõrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló,
könyvvizsgáló cég az ellenõrzés során köteles a minõség-
ellenõrrel együttmûködni, a helyszíni ellenõrzés feltételeit
biztosítani.

170. § (1) A minõségellenõrzésrõl a minõségellenõr
záró jelentést készít.

(2) A záró jelentést az ellenõrzés befejezésétõl számított
15 napon belül kell elkészíteni.

(3) A záró jelentést az ellenõrzés alá vont kamarai tag
könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek, valamint a bi-
zottságnak meg kell küldeni.

(4) A záró jelentésre az átvételétõl számított 15 napon
belül az ellenõrzés alá vont írásban észrevételt tehet, ame-
lyet a bizottsághoz kell benyújtani.

(5) A bizottság a záró jelentés és a (4) bekezdés szerinti
észrevétel alapján határozatot hoz a minõségellenõrzés
eredményének minõsítésérõl, az ellenõrzés alá vont részé-
re a minõsítés alapján elõírt kötelezettségekrõl, valamint
az indokolt intézkedés alkalmazásáról.

171. § A minõségellenõrzés során hozott jogerõs hatá-
rozatban foglalt kötelezettségeket az ellenõrzés alá vont
kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység ellátása során teljesítenie kell.

172. § (1) A minõségellenõrzéssel összefüggésben a kö-
vetkezõ intézkedések alkalmazhatók:

a) kötelezés továbbképzésen való részvételre,
b) figyelmeztetés az elõírásoknak nem megfelelõ gya-

korlat megszüntetésére,
c) fegyelmi eljárás kezdeményezése.
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(2) Ha az ellenõrzés alá vont kamarai tag könyvvizs-
gáló, könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói tevékenységét a 171. § szerinti köte-
lezettségek figyelmen kívül hagyásával végezte, a bizott-
ság elnöke jogosult ellene a kamara illetékes testületénél
fegyelmi eljárást kezdeményezni.

173. § A bizottság évenként összefoglaló értékelést tar-
talmazó jelentést készít a tárgyévben lefolytatott minõség-
ellenõrzések tapasztalatairól. A jelentést a tárgyévet köve-
tõ év május 31-ig a kamara honlapján és a kamara lapjában
nyilvánosságra kell hozni.

XII. Fejezet

FEGYELMI SZABÁLYOK

Fegyelmi vétség

174. § (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag
könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely

a) a szakmai szolgáltatás nyújtásával összefüggõ köte-
lezettségeit gondatlanságból vagy szándékosan megszegi,
vagy

b) gondatlanságból vagy szándékosan e törvény, a ka-
mara alapszabályának vagy etikai szabályzatának elõ-
írásaival ellentétes magatartást tanúsít, vagy

c) a szakmai szolgáltatást gondatlanságból, szakmai
hiányosságok miatt vagy szándékosan nem a jogszabá-
lyoknak és a 4. § (5) bekezdés b) pontja szerinti standar-
doknak megfelelõen nyújtja.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fegyelmi vétség-
nek minõsül különösen

a) az elõírt fizetési kötelezettségek teljesítésének elmu-
lasztása,

b) a szakmai továbbképzési rendszerben való kötelezõ
részvétel elmulasztása,

c) az elõírt adatszolgáltatások elmulasztása,
d) az elõírt könyvvizsgálói felelõsségbiztosítás megkö-

tésének, hatályban tartásának elmulasztása,
e) a jogszabályokban foglalt sajátos kötelezettségek

megszegése a 49. § szerinti minõsítéssel rendelkezõ kama-
rai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég esetében.

Fegyelmi eljárás

175. § (1) A fegyelmi eljárásban a kamarát a fegyelmi
megbízott képviseli. A fegyelmi megbízott feladata a jogsza-
bályokban, a kamara alapszabályában és önkormányzati
szabályzataiban foglaltak érvényesülésének elõsegítése.

(2) A 174. § (2) bekezdésének e) pontjában foglalt eset-
ben az érintett állami szerv is felkérheti a fegyelmi megbí-
zottat fegyelmi eljárás kezdeményezésére.

(3) A fegyelmi megbízott javaslatára a fegyelmi eljá-
rást – a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég
haladéktalan értesítésével – a kamara elnöke írásban ren-
deli el, az eljárást elrendelõ határozat megküldésével, va-
lamint a fegyelmi vétségnek és bizonyítékainak, továbbá a
fegyelmi tárgyalás helyének és idõpontjának közlésével.
Az értesítésben az eljárás alá vont kamarai tag könyvvizs-
gálót, könyvvizsgáló céget tájékoztatni kell annak jogkö-
vetkezményeirõl, ha a fegyelmi tárgyaláson az eljárás alá
vont vagy jogi képviselõje nem vesz részt.

(4) Nem indítható fegyelmi eljárás
a) olyan fegyelmi vétség miatt, amelynek elkövetésétõl

számítva 5 év eltelt,
b) ha a fegyelmi vétségnek a kamara elnöke tudomásá-

ra jutásától számítva 12 hónap eltelt és a kamarai tag
könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég ellen nem indult bün-
tetõeljárás.

(5) Az a fegyelmi vétség, amely bûncselekmény tör-
vényi tényállását valósítja meg, a bûncselekménnyel
együtt évül el.

176. § (1) A fegyelmi eljárást – a fegyelmi megbízott
közremûködésével – a fegyelmi bizottság folytatja le. A
fegyelmi eljárás során a fegyelmi bizottságnak meg kell
vizsgálnia és tisztáznia kell a tényállás megállapításához
szükséges tényeket, körülményeket. A fegyelmi tárgyalá-
son az érintett kamarai tag könyvvizsgálón, könyvvizsgáló
cégen kívül annak jogi képviselõje is részt vehet.

(2) A fegyelmi eljárás alá vont a védekezését írásban
legkésõbb a fegyelmi tárgyalást megelõzõ 8. napon, szó-
ban pedig a fegyelmi tárgyaláson terjesztheti elõ.

(3) A fegyelmi eljárás alá vont az eljárás során a bizo-
nyítékokat megismerheti, az eljárásra, valamint a bizonyí-
tékokra nyilatkozatot tehet, az eljárási cselekményeken
részt vehet, a fegyelmi eljárásban eljáró személyekkel
szemben kifogást terjeszthet elõ, az eljárás résztvevõihez
kérdést intézhet, bizonyítási indítványt terjeszthet elõ, az
eljárás alatt keletkezett iratokba betekinthet és azokról ké-
résre – költségtérítéssel – másolatot kaphat.

(4) A büntetõeljárás alatt indult fegyelmi eljárást – az
ítélet jogerõre emelkedéséig – a fegyelmi bizottság felfüg-
gesztheti.

Szankciók

177. § (1) A fegyelmi eljárásban a következõ fegyelmi
büntetések alkalmazhatók:

a) írásbeli megrovás,
b) pénzbírság,
c) a 49. § szerinti minõsítés megvonása,
d) kizárás a kamarából, a könyvvizsgáló cég engedé-

lyének visszavonása (törlés elrendelése a harmadik or-
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szágbeli könyvvizsgálók, harmadik országbeli könyvvizs-
gáló gazdálkodók jegyzékébõl).

(2) A pénzbírság összege – a fegyelmi vétség súlyára te-
kintettel – a kamarai tag könyvvizsgáló esetén a büntetés
kiszabásának évében esedékes éves kamarai tagdíj tízsze-
reséig, könyvvizsgáló cég esetén a büntetés kiszabásának
évében esedékes éves hozzájárulási díj összegéig terjed-
het. A pénzbírságból befolyó bevételek elkülönített fel-
használásáról a kamara alapszabályában kell rendelkezni.

(3) Figyelmeztetés alkalmazásának van helye akkor, ha
a fegyelmi vétség miatt – az ügy összes körülményére te-
kintettel – fegyelmi büntetés kiszabása nem indokolt.

(4) Fegyelmi büntetés és figyelmeztetés csak fegyelmi
tárgyaláson szabható ki. Fegyelmi büntetést és figyelmez-
tetést a fegyelmi bizottság és – jogorvoslat keretében – a
kamara elnöksége szabhat ki.

Jogorvoslat

178. § (1) A fegyelmi bizottság által lefolytatott fegyel-
mi tárgyaláson hozott, indoklással ellátott, írásbeli határo-
zatot a határozathozatal napjától számított 15 napon belül
kézbesíteni kell az eljárás alá vontnak. A határozat ellen a
kézbesítésétõl számított 15 napon belül a fegyelmi eljárás
alá vont vagy annak jogi képviselõje, valamint a fegyelmi
megbízott halasztó hatályú fellebbezéssel élhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fellebbezést a kamara el-
nökségéhez címezve, a fegyelmi bizottságnak kell írásban
benyújtani. A fellebbezést az elnökség a rendelkezésre
álló iratok alapján, a kamarai tag könyvvizsgáló, könyv-
vizsgáló cég (azok jogi képviselõje) és a fegyelmi megbí-
zott meghallgatásával bírálja el, a fellebbezés benyújtását
követõ 60 napon belül.

(3) Az elnökség a fegyelmi tárgyaláson hozott fegyelmi
határozatot

a) helybenhagyja, megváltoztatja, hatályon kívül he-
lyezi, vagy

b) amennyiben a döntés meghozatalához nincs elég
adat vagy a tényállás további tisztázása szükséges, hatá-
lyon kívül helyezi, és a fegyelmi bizottságot új eljárásra
utasítja.

(4) A (3) bekezdés alapján hozott határozatot az elnök-
ség nevében a kamara elnöke 8 napon belül kézbesítteti a
fegyelmi bizottságnak és az eljárás alá vontnak.

(5) A (3) bekezdés szerinti fegyelmi büntetést, figyel-
meztetést tartalmazó elnökségi döntés ellen – a kézbesítés-
tõl számított 30 napon belül – a kamarai tag könyvvizsgá-
ló, a könyvvizsgáló cég a közigazgatási perekre (Polgári
perrendtartásról szóló törvény XX. fejezet) irányadó sza-
bályok szerint bírósághoz fordulhat.

(6) Ha a 177. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt fe-
gyelmi büntetés ellen az eljárás alá vont az (5) bekezdés

szerint bírósághoz fordult, a bíróság jogerõs ítéletéig a ka-
marai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég nem nyújt-
hat szakmai szolgáltatást, továbbá a kamarai tag könyv-
vizsgáló jogai és kötelezettségei a szüneteltetésre vonatko-
zó rendelkezések szerint alakulnak.

(7) A fegyelmi eljárás részletes szabályait a kamara
alapszabálya, valamint az etikai szabályzata tartalmazza.

Nyilvánosság

179. § A fegyelmi bizottság évenként összefoglaló érté-
kelést tartalmazó jelentést készít a tárgyévben lefolytatott
fegyelmi eljárások tapasztalatairól, a kiszabott szankciók-
ról. A jelentést a tárgyévet követõ év május 31-ig a kamara
honlapján és a kamara lapjában nyilvánosságra kell hozni.

XIII. Fejezet

EGYÜTTMÛKÖDÉS MÁS ÁLLAMOK ILLETÉKES
HATÓSÁGAIVAL

180. § (1) A kamara – e törvény és a külön jogszabályok
elõírásainak figyelembevételével – az Európai Gazdasági
Térség államai által a könyvvizsgálói közfelügyeleti tevé-
kenység ellátásában történõ részvételre kijelölt illetékes
hatóságokkal (e fejezet alkalmazásában: illetékes hatóság)
együttmûködik, azokkal – az illetékes hatóságok feladat-
körébe tartozó – adatokat, információkat cserélhet.

(2) A kamara az illetékes hatóság megkeresésére köteles
késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani a kért adatot, in-
formációt. Ha a kamara nem tudja a kért adatot, informá-
ciót haladéktalanul rendelkezésre bocsátani, ennek okáról
tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot. A megkeresés tel-
jesítésekor az illetékes hatóság figyelmét fel kell hívni
arra, hogy a szolgáltatott adat, információ titoktartási köte-
lezettség alá tartozik és az csak a megkeresésben meghatá-
rozott célra használható fel.

(3) A kamara az illetékes hatóság megkeresésére vizs-
gálatot folytat le. Az illetékes hatóság ilyen irányú kérése
esetén a vizsgálatban az illetékes hatóság által kijelölt sze-
mélyek is részt vehetnek.

(4) A kamara megtagadja az illetékes hatóságtól érke-
zett, (2) és (3) bekezdés szerinti megkeresés teljesítését, ha

a) az információ átadása, a vizsgálat lefolytatása hátrá-
nyosan érintheti a Magyar Köztársaság szuverenitását,
biztonságát, közrendjét vagy sérti a nemzetbiztonsági sza-
bályokat, vagy

b) ugyanezen intézkedések tekintetében és ugyanazon
kamarai tag, könyvvizsgálóval, könyvvizsgáló céggel
szemben Magyarországon bírósági eljárást indítottak,
vagy
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c) a magyar hatóságok már jogerõs ítéletet hoztak
ugyanezen tevékenységekért, ugyanazon kamarai tag
könyvvizsgálóval, könyvvizsgáló céggel szemben.

(5) Az illetékes hatóságot a megkeresése teljesítésének
megtagadásáról és annak okáról haladéktalanul tájékoztat-
ni kell.

181. § A kamara – feladatkörében eljárva – jogosult az
illetékes hatóságot megkeresni, adat-, információkérés,
valamint vizsgálat kezdeményezése céljából. A kamara az
illetékes hatóság által lefolytatandó vizsgálatban való
részvételre képviselõt delegálhat.

182. § (1) Ha a kamara – feladatkörében eljárva – olyan
tevékenységet észlel az Európai Gazdasági Térség másik
államának területén, amely ellentétes a 2006/43/EK irány-
elv rendelkezéseivel, errõl az érintett illetékes hatóságot
haladéktalanul értesíti.

(2) Ha a kamara illetékes hatóságtól az (1) bekezdés
szerinti értesítést kap, köteles a szükséges intézkedést
megtenni és a megtett intézkedésrõl a tájékoztatást nyújtó
illetékes hatóságot haladéktalanul értesíteni.

183. § (1) A kamara harmadik ország könyvvizsgálói
közfelügyeleti tevékenységében részt vevõ illetékes ható-
sággal – az illetékes hatóság feladatkörében, e törvény és a
külön jogszabályok elõírásainak figyelembevételével – ki-
zárólag az illetékes hatósággal kötött, viszonosságon ala-
puló megállapodás alapján folytat együttmûködést.

(2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég
birtokában lévõ könyvvizsgálati munkaanyagok és az
azokkal összefüggõ egyéb dokumentumok csak kérelem-
re, az (1) bekezdés szerinti együttmûködés keretében, a ka-
marán keresztül adhatók át harmadik ország illetékes ható-
ságának.

(3) A (2) bekezdés szerinti könyvvizsgálati munkaanya-
gok és az azokkal összefüggõ egyéb dokumentumok akkor
adhatók át harmadik ország illetékes hatóságának, ha azok
olyan gazdálkodó tekintetében ellátott jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységhez kapcso-
lódnak, amely

a) a harmadik országban értékpapírt bocsátott ki, vagy
b) olyan vállalatcsoport tagja, amelyrõl összevont

(konszolidált) éves beszámolót hoznak nyilvánosságra a
harmadik országban.

XIV. Fejezet

A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer

184. § (1) A könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszert a
kamara és a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság a

kamarai tag könyvvizsgálókra és a könyvvizsgáló cégekre
kiterjedõen mûködteti.

(2) A könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer célja,
hogy a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenység gyakorlása átlátható, ellenõrizhetõ, szá-
mon kérhetõ keretek között történjen és ezen keresztül a
közérdek megfelelõen érvényesüljön.

185. § (1) A könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszert
olyan módon kell finanszírozni, hogy az hatékonyan mû-
ködjön.

(2) A kamarai tag könyvvizsgálóknak, a könyvvizsgáló
cégeknek a rendszer finanszírozásában való részvétele
nem eredményezheti a könyvvizsgálói közfelügyeleti
rendszer objektivitásának, pártatlanságának és független-
ségének csorbulását.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak érdekében az
éves állami központi költségvetésben – a miniszter által
vezetett minisztérium költségvetési fejezetén belül – biz-
tosítani kell a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
megfelelõ mûködéséhez szükséges költségvetési hozzájá-
rulást.

Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság

186. § (1) A könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer ré-
szeként a miniszter Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bi-
zottságot hoz létre (e fejezet alkalmazásában: bizottság).

(2) A bizottság tagjainak megbízatása a miniszter általi
felkérés elfogadásával keletkezik. A megbízatás idõtarta-
ma 5 év.

(3) A bizottság tagjait nyilvános pályázat útján kell ki-
választani.

(4) A bizottság tagjai feladatuk ellátása során függetle-
nek, az e törvényben meghatározott feladatkörükben nem
utasíthatóak.

(5) A bizottság nem járhat el olyan ügyben, amelyben
egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak
van helye, vagy amelyben a kamarának kell eljárnia.

187. § (1) A bizottság a 191. § szerint felkért tagjai kö-
zül elnököt választ. Az elnököt akadályoztatása esetén az
általa kijelölt tag teljes jogkörben helyettesíti.

(2) A bizottság elnöke összehívja és vezeti a bizottság
üléseit, továbbá ellátja a bizottság döntéseinek elõkészíté-
sével és azok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

(3) A bizottság elnökének tevékenységét a bizottság tit-
kársága segíti. A titkársági feladatok ellátásának feltételeit
a miniszter biztosítja.

(4) A bizottság – e törvény keretei között – maga alakít-
ja ki mûködési rendjét, megalkotja ügyrendjét.
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(5) A bizottság döntéseit összes tagja többségének sza-
vazatával hozza. Szavazategyenlõség esetén az elnök sza-
vazata dönt.

188. § A kamara gondoskodik arról, hogy a bizottság
személyi összetétele, a bizottság ügyrendje, valamint a bi-
zottság mûködésével összefüggõ egyéb nyilvános adatok a
honlapján folyamatosan és bárki számára szabadon hozzá-
férhetõek legyenek.

189. § (1) A bizottság – feladatkörében eljárva – vizs-
gálja és értékeli a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
részelemeit, így különösen

a) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenység végzésének engedélyezését, a kamarai
nyilvántartások vezetését,

b) a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, a ka-
mara etikai szabályzata, valamint a belsõ minõségellenõr-
zésre vonatkozó nemzeti standardok kialakítását, elfoga-
dását,

c) a szakmai továbbképzési rendszer és a minõségbiz-
tosítási rendszer mûködését,

d) a fegyelmi eljárásokat, valamint
e) a más államok illetékes hatóságaival folytatott

együttmûködést.

(2) A bizottság az (1) bekezdésben meghatározott fel-
adataival összefüggésben a miniszter számára javaslatot
tehet jogszabály megalkotására vagy egyedi intézkedés
megtételére.

(3) A bizottság – az (1) bekezdésben foglaltakon túlme-
nõen – ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket e tör-
vény a feladatkörébe utal.

A bizottság tagjai

190. § (1) A bizottság 7 természetes személy tagból áll.

(2) A bizottságnak csak olyan személy lehet a tagja, aki
megfelel az alábbi feltételeknek:

a) büntetlen elõéletû,
b) nem áll cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró

gondnokság alatt,
c) megfelelõ ismeretekkel és tapasztalatokkal rendel-

kezik jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységgel összefüggõ kérdéskörökben,

d) korábban legfeljebb egy alkalommal volt a bizottság
tagja.

(3) A bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak közeli
hozzátartozói.

191. § (1) A miniszter a bizottság legalább 4 tagjának
olyan személyt kér fel, aki – a 190. § (2) és (3) bekezdésé-
ben foglaltakon túlmenõen – megfelel az alábbi feltételek-
nek:

a) a tagság idõtartama alatt nem tagja és a felkérését
megelõzõ három évben sem volt tagja a kamarának,

b) a tagság idõtartama alatt nem rendelkezik és a felké-
rését megelõzõ három évben sem rendelkezett szavazati
joggal könyvvizsgáló cégben,

c) a tagság idõtartama alatt nem tagja és a felkérését
megelõzõ három évben sem volt tagja könyvvizsgáló cég
legfõbb irányító (vezetõ) szervének,

d) a tagság idõtartama alatt nem vesz részt és a felkéré-
sét megelõzõ három évben sem vett részt könyvvizsgáló
cég tevékenységében.

(2) A felkérés feltétele továbbá, hogy az (1) bekezdés-
ben foglaltak a bizottság tagjainak közeli hozzátartozójára
is teljesüljenek.

192. § (1) Megszûnik a bizottság tagjának megbízatása,
ha

a) a megbízatás idõtartama lejárt,
b) a tag lemondott,
c) a tagot a bizottsági tagsága alól felmentették,
d) a tag elhalálozott.

(2) A miniszter felmenti a bizottság tagját, ha a tag a
190. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek már nem fe-
lel meg.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a minisz-
ter felmenti a bizottság 191. § szerint felkért tagját, ha a
felkérés feltételei már nem teljesülnek.

(4) A bizottság tagja lemondásának érvényességéhez el-
fogadó nyilatkozat nem szükséges.

(5) A bizottság tagja megbízatásának megszûnését kö-
vetõ harminc napon belül, az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott megszûnési ok esetében a megbízatás meg-
szûnését megelõzõ harmincadik napig kell az új tagot fel-
kérni.

A bizottság mûködése

193. § (1) A bizottság a tevékenységét éves munkaterv
alapján végzi, amelyet a bizottság elnöke hagy jóvá.

(2) A bizottság a feladatai ellátásához szakértõt is
igénybe vehet.

(3) A bizottság évente nyilvánosságra hozza az éves
munkatervének végrehajtásáról szóló beszámolót.

(4) A bizottság az éves munkatervet a tárgyévet megelõ-
zõ év december 31-éig, az éves munkaterv végrehajtásáról
szóló beszámolót a tárgyévet követõ év március 31-éig a
kamara honlapján hozza nyilvánosságra.

194. § (1) A kamara azon eljárásai tekintetében, ame-
lyekre a közfelügyelet kiterjed, köteles együttmûködni a
bizottsággal.
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(2) A kamara azon határozatait, amelyekre a közfel-
ügyelet kiterjed, továbbá a kamara alapszabályát és önkor-
mányzati szabályzatait köteles megküldeni a bizottságnak.

195. § (1) A bizottság a jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevõk érdekét
veszélyeztetõ helyzet feltárása, kialakulásának megelõzé-
se érdekében a közfelügyelet hatálya alá tartozó szemé-
lyektõl, szervezetektõl iratot, adatot, információt, nyilat-
kozatot kérhet, valamint e célból betekinthet irataikba,
könyveikbe és adathordozóikba.

(2) A bizottság az (1) bekezdés szerinti eljárása során
jogosult megismerni és kezelni a közfelügyelet hatálya alá
tartozó személy és a vele kapcsolatba hozható személyek
személyes adatait. Ha az (1) bekezdés szerinti iratok,
könyvek, adathordozók (a továbbiakban e bekezdés alkal-
mazásában együtt: adathordozó) az eljárás tárgyával össze
nem függõ személyes adatot is tartalmaznak és az adatok
elkülönítése az adathordozó eljárásban való felhasználha-
tóságának sérelme nélkül nem lehetséges, az adathordozó-
val érintett minden személyes adat kezelésére jogosult a
bizottság, azonban az eljárás tárgyával össze nem függõ
személyes adatok megvizsgálására csak addig a mértékig
jogosult, ameddig meggyõzõdik arról, hogy az adat nem
függ össze az eljárás tárgyával.

(3) A bizottság eljárása során az állami és szolgálati tit-
kot tartalmazó iratokba való betekintésre külön jogszabály
elõírásai az irányadóak.

196. § A bizottság a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevõk érdekét veszé-
lyeztetõ helyzet észlelése esetén a rendelkezésére álló té-
nyek elemzése, értékelése, mérlegelése alapján, a veszé-
lyeztetés mértékének figyelembevételével:

a) javaslatot tesz a kamara, illetve a miniszter részére a
könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevõk érdekét veszé-
lyeztetõ helyzet megszüntetésének módjára,

b) eljárást kezdeményez a kamara megfelelõ hatáskör-
rel rendelkezõ szervénél,

c) törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez.

197. § A bizottság a miniszter felkérésére véleményezi a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenységet érintõ jogszabályok tervezeteit.

XV. Fejezet

A KAMARA FELETTI TÖRVÉNYESSÉGI
FELÜGYELET

198. § (1) A kamara felett a törvényességi felügyeletet a
miniszter gyakorolja.

(2) A miniszter ellenõrzi, hogy a kamara alapszabálya,
egyéb önkormányzati szabályzatai megfelelnek-e a jog-

szabályoknak, továbbá hogy a kamara szerveinek határo-
zatai nem sértik-e a jogszabályokat, az alapszabályt és az
egyéb önkormányzati szabályzatokat.

(3) A miniszter a törvényességi felügyelet keretében el-
lenõrzi az okleveles könyvvizsgálói képzési program és a
szakmai vizsgáztatás gyakorlati végrehajtását.

(4) A törvény alapján gyakorolt törvényességi felügye-
let nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben egyébként bíró-
sági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

199. § (1) Ha a miniszter az ellenõrzés során szabályta-
lanságot tapasztal, a szabálytalanság megállapításától szá-
mított 30 napon belül a törvényesség helyreállítására fel-
hívja a kamara elnökét.

(2) Ha a kamara mûködésének törvényessége máskép-
pen nem állítható helyre, akkor e tény megállapításától
számított 30 napon belül a miniszter – a Polgári perrend-
tartásról szóló törvény általános szabályai szerint – a bíró-
sághoz fordul. A bíróság

a) megsemmisítheti a kamara testületi szervének jog-
sértõ határozatát, és új határozat hozatalát rendelheti el,

b) felfüggesztheti a kamara testületi szerveinek és tiszt-
ségviselõinek mûködését és a kamara irányítására – a fel-
függesztés tartamára – felügyelõ biztost rendelhet ki.

(3) A felügyelõ biztos köteles a mûködés tör-
vényességének helyreállítása céljából haladéktalanul
összehívni a kamara küldöttgyûlését. Ha a küldöttgyûlés a
mûködés törvényességét helyreállította, a bíróság a kama-
ra más testületi szervének és tisztségviselõinek mûködésé-
re vonatkozó felfüggesztést megszünteti.

(4) Nem rendelhetõ ki felügyelõ biztosként az, aki a ka-
marában nem viselhet tisztséget.

(5) A felügyelõ biztos a tevékenységérõl és annak ered-
ményérõl tájékoztatja a bíróságot, valamint a tör-
vényességi felügyeletet ellátó minisztert.

(6) A felügyelõ biztos díjazását és költségtérítését a bí-
róság állapítja meg.

200. § A kamara azokat a határozatait, amelyekre a tör-
vényességi felügyelet kiterjed, továbbá a kamara alapsza-
bályát és egyéb önkormányzati szabályzatait – azok elfo-
gadásától számított 15 napon belül – köteles megküldeni a
miniszternek.

XVI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptetõ rendelkezések

201. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt ki-
vételekkel – 2008. január 1. napján lép hatályba.
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(2) E törvény 91. §-a (2) bekezdésének c) pontja 2009.
január 1. napján lép hatályba.

(3) E törvény 183. §-a 2008. június 28. napján lép ha-
tályba.

(4) E törvény 202. §-a 2007. július 1. napján lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések

202. § (1) A kamara köteles összhangba hozni szerveze-
tét, mûködését, szabályzatait e törvény elõírásaival, olyan
módon, hogy azok 2008. január 1-jétõl megfeleljenek az
e törvényben foglaltaknak. Ennek során e törvénynek a ka-
mara szervezetére, tisztségviselõire, mûködésére vonatko-
zó, 107–158. §-ban foglalt elõírásait 2008. január 1-jét
megelõzõen is alkalmazni kell azzal, hogy a kamara terüle-
ti szervezeteinek a kamara 2007. július 1-jén hatályos
alapszabályában meghatározott helyi szervezetei minõsül-
nek. A kamara e törvénynek való megfelelés érdekében
megalkotott új alapszabályát és önkormányzati szabályza-
tait az újonnan megválasztott testületek fogadják el azzal,
hogy azok 2008. január 1-jén lépnek hatályba.

(2) A 120. § (6) bekezdésének alkalmazásakor az e tör-
vény elõírásai alapján betöltött tisztségeket kell figye-
lembe venni azzal, hogy a kamara 2007. július 1-jén hiva-
talban lévõ tisztségviselõi megbízatásuk megszûnése után
legfeljebb egy alkalommal tölthetik be ugyanazt a tisztsé-
get.

(3) Az e törvényben szabályozott módon létre kell hozni
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottságot, hogy az
2008. január 1-jétõl elláthassa az e törvényben meghatáro-
zott feladatait.

203. § (1) Az a természetes személy, aki e törvény ha-
tálybalépésekor – a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és
a könyvvizsgálói tevékenységrõl szóló 1997. évi LV. tör-
vény (a továbbiakban: Kkt.) elõírásai alapján – a kamara
tagja, olyannak minõsül, mint akit e törvény 11. §-a szerint
vettek fel a kamara tagjai közé. A kamara tagja 2008. már-
cius 31-ig köteles az e törvény szerinti nyilvántartások ve-
zetéséhez szükséges adatait – írásban, a kamara által meg-
határozott módon és formában – a kamara rendelkezésére
bocsátani.

(2) Az a gazdasági társaság vagy szövetkezet, amely
e törvény hatálybalépésekor – a Kkt. elõírásai alapján – be-
jegyzett könyvvizsgálói társaság, az e törvény 35. §-a sze-
rint engedélyezett könyvvizsgáló cégnek minõsül. A
könyvvizsgáló cég 2008. március 31-ig köteles az e tör-
vény szerinti nyilvántartások vezetéséhez szükséges ada-
tait – írásban, a kamara által meghatározott módon és for-
mában – a kamara rendelkezésére bocsátani.

(3) Az a természetes személy, akinek e törvény hatály-
balépésekor – a Kkt. elõírásai alapján – a kamarai tagsága

szünetel, olyan e törvény szerinti kamarai tagnak minõsül,
aki e törvény 26. §-a szerint szünetelteti a jogszabályi kö-
telezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátá-
sát.

(4) Az e törvény hatálybalépésekor érvényben lévõ, a
Kkt. 10. §-ának (4) bekezdése szerinti könyvvizsgálói iga-
zolványokhoz ugyanazon jogok és kötelezettségek kap-
csolódnak, mint az e törvény 16. §-a alapján kiállított iga-
zolványokhoz.

(5) Az e törvény hatálybalépésekor érvényben lévõ, a
Kkt. 18. §-a szerinti igazolásokhoz ugyanazon jogok és
kötelezettségek kapcsolódnak, mint az e törvény 34. §-a
alapján kiállított igazolásokhoz.

(6) Ha a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló
cég e törvény hatálybalépésekor rendelkezett a 49. § sze-
rinti – érvényes – minõsítéssel (szerepelt a kamara vagy a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által e célból
vezetett nyilvántartásban), e minõsítést az e törvény
50. §-a szerint megszerzett minõsítésnek kell tekinteni.

204. § E törvény hatálybalépésének napjától a kamara
jogosult a 49. § szerinti minõsítések megadására, vissza-
vonására, illetve a kapcsolódó nyilvántartások vezetésére.
A 2007. december 31-én folyamatban lévõ minõsítési eljá-
rásokban (felvétel a névjegyzékbe, törlés a névjegyzékbõl)
a 2007. december 31-én hatályos elõírások alapján kell el-
járni azzal, hogy az eljárás eredményének megfelelõ intéz-
kedéseket a kamara jogosult megtenni.

205. § (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény
hatálybalépésekor jogosult okleveles könyvvizsgálói kép-
zést szervezni, olyan szakképzõ helynek minõsül, amely
az engedélyét e törvény 81. §-a szerint szerezte meg. Az
engedélyezés idõtartama az engedélyben foglaltak szerint
alakul, de nem tarthat tovább az e törvény hatálybalépésé-
tõl számított öt évnél.

(2) Az a természetes személy, aki e törvény hatálybalé-
pésekor jogosult okleveles könyvvizsgálói képzésben ok-
tatási tevékenységet végezni, olyan minõsített oktatónak
minõsül, aki az engedélyét e törvény 87. §-a alapján sze-
rezte. Az engedélyezés idõtartama az engedélyben foglal-
tak szerint alakul, de nem tarthat tovább az e törvény ha-
tálybalépésétõl számított öt évnél.

(3) Az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítõ Bizottság
elnökének, elnökhelyetteseinek és tagjainak kinevezése
2008. január 1-jén hatályát veszti.

(4) A Kkt. 34. §-ának (3) bekezdése alapján kinevezett
vizsgabizottsági elnökök és vizsgáztatók e törvény
117. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint kinevezett
vizsgabizottsági elnököknek és tagoknak minõsülnek. A
kinevezés idõtartama a kinevezésben foglaltak szerint ala-
kul.

(5) Az e törvény hatálybalépése elõtt hatályban lévõ
rendelkezések szerint megkezdett okleveles könyvvizsgá-
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lói képzéssel megszerzett okleveles könyvvizsgálói szak-
képesítés megfelel az e törvény 79. §-a szerinti okleveles
könyvvizsgálói szakképesítésnek.

(6) E törvény 11. §-a (1) bekezdésének c) pontját nem
kell alkalmazni azokra az okleveles könyvvizsgálói szak-
képesítéssel rendelkezõ természetes személyekre, akik az
e törvény hatálybalépése elõtt hatályban lévõ rendelkezé-
sek szerint kezdték meg a kamarai tagság elõfeltételét je-
lentõ – az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés meg-
szerzését követõen teljesítendõ – szakmai gyakorlat meg-
szerzését.

206. § 2008. január 1. és 2008. december 31. között az
okleveles könyvvizsgálói képzési programba az vehetõ
fel, aki – az e törvényben elõírt egyéb feltételek mellett –
számviteli, pénzügyi, ellenõrzési szakterületen a 91. §
(2) bekezdésének a) pontja szerinti végzettség megszerzé-
sét követõen, de a felvételi kérelmének benyújtását meg-
elõzõ három éven belül teljesített legalább két éves, igazolt
szakmai gyakorlattal rendelkezik.

207. § (1) A Kkt. elõírásai alapján indított, e törvény ha-
tálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokra (ideértve az
okleveles könyvvizsgálói képzési programban való rész-
vételt is) az eljárás indulásakor hatályban lévõ elõírásokat
kell alkalmazni.

(2) Az e törvény hatálybalépése elõtt jogerõre emelke-
dett etikai büntetéshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmé-
nyekre az etikai büntetés kiszabásakor hatályban volt ren-
delkezéseket kell alkalmazni.

(3) A kamarai tag könyvvizsgálónál, a könyvvizsgáló
cégnél az e törvény hatálybalépése elõtt lefolytatott minõ-
ségellenõrzés eredménye mindaddig irányadó, amíg nála
e törvény szerint minõségellenõrzést nem folytatnak le.

208. § (1) E törvény hatálybalépését követõen, ahol jog-
szabály „a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyv-
vizsgálói tevékenységrõl szóló” törvényre hivatkozik,
azon e törvény rendelkezéseit kell érteni.

(2) E törvény hatálybalépését követõen, ahol jogszabály
„könyvvizsgáló”, „független könyvvizsgáló” kifejezést al-
kalmaz, az alatt – értelemszerûen – az e törvény szerinti
kamarai tag könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget kell ér-
teni.

(3) E törvény hatálybalépését követõen, ahol jogszabály
„könyvvizsgálói társaság” kifejezést alkalmaz, az alatt az
e törvény szerinti könyvvizsgáló céget kell érteni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

209. § E törvény az Európai Parlament és a Tanács
2006. május 17-i, az éves és összevont (konszolidált) éves
beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a

78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosítá-
sáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezésérõl szóló, 2006/43/EK irányelvének való
megfelelést szolgálja.

Módosuló jogszabályok
és hatályon kívül helyezett rendelkezések

210. § A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 88. §-ának (8) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(8) Ha e törvény, illetve más jogszabály elõírása sze-
rint a vállalkozónál a könyvvizsgálat kötelezõ, akkor

a) erre a kötelezettségre a beszámoló kiegészítõ mel-
lékletében kiemelten és egyértelmûen utalni kell, továbbá

b) a kiegészítõ mellékletben be kell mutatni a tárgyévi
üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a
könyvvizsgáló által felszámított díjat, valamint a könyv-
vizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyossá-
got nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatá-
sokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért
felszámított díjakat külön-külön összesítve.”

211. § Az Szt. 96. §-ának (4) bekezdése a következõ
mondattal egészül ki:

„Az egyszerûsített éves beszámoló kiegészítõ mellékle-
tében a könyvvizsgáló által felszámított díjakat a 88. §
(8) bekezdésének b) pontjában meghatározott jogcímek
szerinti részletezés nélkül, egy összegben, összesítve is be
lehet mutatni.”

212. § Az Szt. 133. §-ának (4) bekezdése a következõ
h) ponttal egészül ki:

[(4) Az összevont (konszolidált) kiegészítõ mellékletben
az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl a következõ ada-
tokat kell feltüntetni:]

„h) a tárgyévi üzleti évre vonatkozó összevont (konszo-
lidált) éves beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgá-
ló által felszámított díjat, valamint a könyvvizsgáló által a
tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szol-
gáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az
egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított
díjakat külön-külön összesítve.”

213. § Az Szt. 155. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(3) Nem kötelezõ a könyvvizsgálat, ha az alábbi két
feltétel együttesen teljesül:

a) az üzleti évet megelõzõ két üzleti év átlagában a vál-
lalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele
nem haladta meg a 100 millió forintot, és

b) az üzleti évet megelõzõ két üzleti év átlagában a vál-
lalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem halad-
ta meg az 50 fõt.
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(4) Jogelõd nélkül alapított vállalkozónál – a (3) bekez-
désben foglaltak alkalmazásakor –, ha az üzleti évet meg-
elõzõ két üzleti év egyikének vagy mindkettõnek az adatai
hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor
a tárgyévi várható adatokat és – ha van – a megelõzõ (elsõ)
üzleti évi (éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe
venni.”

214. § Az Szt. a következõ 155/A. §-sal egészül ki:
„155/A. § (1) A 155. § (6) bekezdése szerinti könyv-

vizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megbízása csak megfe-
lelõ indok alapján mondható fel. A számviteli vagy a
könyvvizsgálati eljárások tekintetében fennálló vélemény-
eltérés nem minõsül megfelelõ indoknak.

(2) A vállalkozó az ok megjelölésével közli a Könyv-
vizsgálói Közfelügyeleti Bizottsággal, ha a kamarai tag
könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a megbízásának idõ-
tartama alatt lemondott, vagy ha a megbízást a vállalkozó
felmondta.”

215. § Az Szt. a következõ 155/B. §-sal egészül ki:
„155/B. § (1) Ha a megbízó legfõbb szerve könyvvizs-

gáló céget választ a könyvvizsgálói tevékenység ellátásá-
ra, a személyében felelõs kamarai tag könyvvizsgáló he-
lyettesítésére – annak tartós távolléte esetére – helyettes
könyvvizsgáló is kijelölhetõ.

(2) Helyettes könyvvizsgáló csak kamarai tag könyv-
vizsgáló lehet, aki megfelel mindazon követelményeknek,
amelyeknek a helyettesített könyvvizsgálónak is meg kel-
lett felelnie a feladat ellátásához.

(3) A helyettes és a helyettesített könyvvizsgáló köteles
együttmûködni annak érdekében, hogy a megbízás tárgyát
képezõ könyvvizsgálói tevékenység megfelelõen kerüljön
ellátásra.

(4) Helyettesítés esetén a könyvvizsgálói tevékenység
ellátása során a helyettes könyvvizsgálót ugyanazon jogok
illetik meg, és ugyanazon kötelezettségek terhelik, mint a
helyettesített könyvvizsgálót.”

216. § Az Szt. 155. §-ának (6), (8) és (9) bekezdésében a
„könyvvizsgálói társaságot” szövegrész helyébe a
„könyvvizsgáló céget” szövegrész, 155. §-ának (7) bekez-
désében a „könyvvizsgálói társaság” szövegrész helyébe a
„könyvvizsgáló cég” szövegrész, a 155. §-ának (9) bekez-
désében a „könyvvizsgálói társaságának” szövegrész he-
lyébe a „könyvvizsgáló cégének” szövegrész, a „könyv-
vizsgálói társaságával” szövegrész helyébe a „könyvvizs-
gáló cégével” szövegrész, 155. §-ának (10) bekezdésében
a „könyvvizsgálói társaságra” szövegrész helyébe a
„könyvvizsgáló cégre” szövegrész, valamint a 156. §
(5) bekezdésének k) pontjában a „könyvvizsgálói társa-
ság” szövegrész helyébe a „könyvvizsgáló cég” szöveg-
rész lép.

217. § Az Szt. 175. §-ának (2) bekezdése a következõ
m) ponttal egészül ki:

[(2) E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„m) az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i,
2006/43/EK irányelve az éves és összevont (konszolidált)
éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a
78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosítá-
sáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezésérõl.”

218. § Az Szt. e törvénnyel módosított rendelkezéseit
elsõ alkalommal a 2008-ban induló üzleti évrõl készített
beszámolóra kell alkalmazni.

219. § (1) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl
szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.)
149. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[(2) A biztosító könyvvizsgálói feladatok ellátására ki-
zárólag olyan bejegyzett könyvvizsgálót választhat, aki]

„d) biztosítói minõsítéssel rendelkezik.”

(2) A Bit. 151. §-ának (10) bekezdésében a „jogosult a
könyvvizsgálót a biztosítói könyvvizsgálók névjegyzéké-
bõl törölni” szövegrész helyébe a „jogosult a könyvvizsgá-
ló biztosítói minõsítésének visszavonását kezdeményez-
ni” szövegrész lép.

220. § (1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozá-
sokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Hpt.) 133. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[133. § (1) Pénzügyi intézmény esetén – a gazdasági
társaságokról szóló törvénynek a könyvvizsgálóra vonat-
kozóan meghatározott feltételein túlmenõen – könyvvizs-
gálói feladatok ellátására csak akkor adható az érvényes
könyvvizsgálói engedéllyel rendelkezõ, bejegyzett könyv-
vizsgáló (könyvvizsgálói társaság) részére megbízás, ha]

„b) a könyvvizsgáló (könyvvizsgálói társaság) pénz-
ügyi intézményi minõsítéssel rendelkezik,”

(2) A Hpt. 135. §-ában a „névjegyzékbõl a könyvvizs-
gálót törölje” szövegrész helyébe a „könyvvizsgáló pénz-
ügyi intézményi minõsítésének visszavonását kezdemé-
nyezze” szövegrész lép.

(3) A Hpt. 146. §-ának (5) bekezdésében a „hitelintézeti
könyvvizsgálók névjegyzékében szereplõ könyvvizsgáló”
szövegrész helyébe a „pénzügyi intézményi minõsítéssel
rendelkezõ kamarai tag könyvvizsgáló” szövegrész lép.

221. § (1) A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
(a továbbiakban: Tpt.) 358. §-a (1) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[358. § (1) Befektetési vállalkozás, befektetési alapkeze-
lõ, kockázati tõkealap-kezelõ, tõzsde, elszámolóházi tevé-
kenységet végzõ szervezet, illetve központi értéktár ál-
tal – a Gt.-nek a könyvvizsgálóra vonatkozóan meghatáro-
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zott feltételein túlmenõen – könyvvizsgálói feladatok ellá-
tására csak akkor adható az érvényes könyvvizsgálói en-
gedéllyel rendelkezõ, bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizs-
gálói társaság) részére megbízás, ha]

„a) a könyvvizsgáló (könyvvizsgálói társaság) rendel-
kezik pénzügyi intézményi vagy befektetési vállalkozási
minõsítéssel;”

(2) A Tpt. 358. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(3) Az alapkezelõ a (2) bekezdésben meghatározott fel-
adat ellátására csak olyan, érvényes könyvvizsgálói enge-
déllyel rendelkezõ, bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgá-
lói társaság) részére akkor adhat megbízást, ha]

„a) a könyvvizsgáló (könyvvizsgálói társaság) rendel-
kezik pénzügyi intézményi vagy befektetési vállalkozási
minõsítéssel,”

(3) A Tpt. 361. §-ában a „könyvvizsgálót a pénzügyi in-
tézményi, illetõleg a befektetési vállalkozási könyvvizsgá-
lók névjegyzékébõl törölni” szövegrész helyébe a „könyv-
vizsgáló pénzügyi intézményi, illetve befektetési vállalko-
zási minõsítésének visszavonását kezdeményezni” szö-
vegrész lép.

222. § Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.)
64/A. §-ának (1) bekezdésében a „ha a Felügyelet az általa
vezetett pénztári minõsítésû könyvvizsgálók, illetve pénz-
tári minõsítésû könyvvizsgáló társaságok névjegyzékében
a könyvvizsgálót határozatával nyilvántartásba vette” szö-
vegrész helyébe a „ha a könyvvizsgáló rendelkezik pénz-
tári minõsítéssel” szövegrész lép.

223. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztá-
rakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban:
Mpt.) 46. §-ának (1) bekezdésében a „ha a Felügyelet az
általa vezetett pénztári minõsítésû könyvvizsgálók név-
jegyzékében a könyvvizsgálót határozatával nyilvántar-
tásba vette” szövegrész helyébe a „ha a könyvvizsgáló ren-
delkezik pénztári minõsítéssel” szövegrész lép.

224. § (1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 92/B. §-ának (1) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A könyvvizsgálattal, a költségvetési beszámoló fe-
lülvizsgálatával költségvetési minõsítésû könyvvizsgáló
bízható meg.”

(2) Az Ötv. 92/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A könyvvizsgálói feladatot ilyen tevékenység foly-
tatására jogosult könyvvizsgáló cég is elláthatja. A könyv-
vizsgáló cég megbízásakor a könyvvizsgálatot elvégzõ
természetes személyt (kamarai tag könyvvizsgálót) is meg
kell nevezni. Ebben az esetben a (2) bekezdésben meg-

határozott elõírások a természetes személyre (kamarai tag
könyvvizsgálóra) vonatkoznak.”

(3) Az Ötv. 92/D. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[(2) Ha a könyvvizsgáló a bejelentési kötelezettségének
nem tesz eleget, és feladatát a szerzõdésben rögzített ha-
táridõben nem teljesíti, a helyi önkormányzat képvise-
lõ-testülete a határidõ lejártakor – a mulasztó könyvvizs-
gáló költségére – az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár
el. Ezzel egyidejûleg a bejelentési kötelezettségét, illetõleg
a szerzõdés teljesítését menthetõ ok nélkül elmulasztó
könyvvizsgálóval szemben]

„b) a költségvetési minõsítés visszavonását kezdemé-
nyezi.”

225. § Az Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi
XXXVIII. törvény 1. §-a (5) bekezdésének második mon-
data helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A könyvvizsgálattal költségvetési minõsítésû könyv-
vizsgáló bízható meg.”

226. § A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény 41. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül is kötelezõ a
könyvvizsgáló választása, ha azt törvény a köztulajdon vé-
delme érdekében elõírja.”

227. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg ha-
tályát veszti

a) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyv-
vizsgálói tevékenységrõl szóló 1997. évi LV. törvény,

b) a pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2001. évi L. törvény 89. §-ának (3) bekezdése,

c) a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok mó-
dosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény 134–137. §-a
és 174. §-a,

d) az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló
2005. évi XLVII. törvény 37. §-a,

e) a számvitelrõl és a könyvvizsgálói tevékenységrõl
szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXII. tör-
vény 14–29. §-a és 31. §-a.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a Bit. 150. §-a,
b) a Hpt. 133/A. §-a,
c) a Tpt. 359. §-a,
d) az Öpt. 64/A. §-ának (9)–(16) bekezdése,
e) az Mpt. 46. §-ának (10)–(17) bekezdése.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A Kormány rendeletei

A Kormány
146/2007. (VI. 26.) Korm.

rendelete

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból
nyújtott állami támogatások szabályairól

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. tör-
vény (a továbbiakban: Atv.) 17. §-ának a) pontjában fog-
lalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) E rendeletet a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap (a továbbiakban: Alap) terhére nyújtott állami támo-
gatásokra kell alkalmazni; nem vonatkozik azon közfinan-
szírozású támogatásokra, amelyek nem minõsülnek a 2. §
2. pontjában meghatározott állami támogatásnak. Az Alap
terhére állami támogatás az e rendeletben megjelölt kate-
góriák szerint, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
kezelésérõl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) feltételei alap-
ján nyújtható.

(2) E rendelet alapján állami támogatás csak akkor ítél-
hetõ oda, ha a kedvezményezett a támogatni kért projekt-
hez kapcsolódó tevékenységek bármelyikének megkezdé-
se elõtt a támogatás iránti kérelmét benyújtotta.

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. Alapkutatás: az Atv. 12. §-ának a) pontjában megha-

tározott alapkutatás;
2. Állami támogatás: az Európai Közösséget létrehozó

Szerzõdés (a továbbiakban: EK-Szerzõdés) 87. cikkének
(1) bekezdése szerinti támogatás és az Európai Közösséget
létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regioná-
lis támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.
rendelet 1. §-ának 5. pontja szerinti csekély összegû (de
minimis) támogatás (a továbbiakban együtt: támogatás);

3. Közfinanszírozású támogatás: a kutatás-fejlesztés-
rõl és a technológiai innovációról szóló 2004. évi

CXXXIV. törvény 4. §-ának 7. pontjában meghatározott
közfinanszírozású támogatás;

4. Általános képzés: az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikké-
nek a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikké-
nek e) pontjában meghatározott képzés;

5. Eljárási innováció: új vagy jelentõs mértékben javí-
tott termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása ide-
értve a technikákban, felszerelésekben és/vagy szoftverek-
ben eszközölt jelentõs változtatásokat is. Nem minõsülnek
eljárási innovációnak: kisebb változtatások vagy fejleszté-
sek; a termelési vagy szolgáltatási képességek növelése
olyan gyártási vagy logisztikai rendszerek hozzáadása ré-
vén, melyek nagyban hasonlítanak a már használatban lé-
võkhöz; egy eljárás használatának befejezése; az egyszerû
tõkepótlás vagy tõkenövelés; a kizárólag az értékesítési
árak megváltoztatásához köthetõ változások; az egyedi
igényekhez igazítás; a rendes szezonális és ciklikus válto-
zások, valamint az új vagy jelentõsen továbbfejlesztett ter-
mékekkel folytatott kereskedelem;

6. Hátrányos helyzetû munkavállaló a foglalkoztatási
támogatások esetében: az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikké-
nek a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2002. december 5-i 2204/2002/EK
bizottsági rendelet 2. cikkének f) pontjában meghatározott
munkavállaló;

7. Hátrányos helyzetû munkavállaló a képzési támoga-
tások esetében: a 68/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikké-
nek g) pontjában meghatározott munkavállaló;

8. Induló beruházás:
a) a tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történõ

beruházás, amely új létesítmény felállításával, meglévõ lé-
tesítmény bõvítésével, egy létesítmény termelésének to-
vábbi, új termékkel történõ kibõvítésével, vagy egy meglé-
võ létesítmény teljes termelési folyamatának alapvetõ
megváltoztatásával kapcsolatos; vagy

b) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi
eszközök felvásárlása (a továbbiakban: létesítmény felvá-
sárlása), amennyiben a létesítmény bezárásra került
vagy – amennyiben nem vásárolják fel – bezárásra került
volna, és az eszközöket egy független beruházó veszi meg.
Egy vállalkozásban történõ részesedésszerzés önmagában
nem minõsül induló beruházásnak;

9. Innováció: magában foglalja a technológiai, az eljá-
rási és a szervezési innovációt;

10. Innovációs klaszterek: független vállalkozá-
sok – innovatív induló vállalkozások, kis- és középvállal-
kozások, nagyvállalkozások, valamint kutatási szerveze-
tek – csoportosulásai, amelyek egy adott ágazatban és ré-
gióban mûködnek és céljuk az innovációs tevékenység
ösztönzése az intenzív együttmûködésnek, az eszközök
megosztásának, a tudás és a szakértelem cseréjének elõ-
mozdításán keresztül, hatékonyan hozzájárulva a klaszter-
hez tartozó vállalkozások közötti technológiaátadáshoz,
hálózatépítéshez és információterjesztéshez;
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11. Ipari vagy alkalmazott kutatás: az Atv. 12. §-ának
c) pontjában meghatározott ipari vagy alkalmazott kutatás;

12. Kapcsolt vállalkozás: a kis- és középvállalkozások-
ról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tör-
vény 4. §-ának (3)–(6) bekezdései szerinti kapcsolt vállal-
kozás;

13. Kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés: az Atv.
12. §-ának d) pontjában meghatározott kísérleti (pre-kom-
petitív) fejlesztés;

14. Kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely a
támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában az
EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalko-
zásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalma-
zásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági ren-
delet I. mellékletében meghatározott valamely vállalko-
zásnak minõsül;

15. Kutatás-fejlesztés: az Atv. 12. §-ának b) pontjában
meghatározott kutatás-fejlesztés (a továbbiakban: K+F);

16. Kutatási szervezet: olyan szervezet (például egye-
tem vagy kutatóintézet), amelynek – jogállásától és finan-
szírozási módjától függetlenül – elsõdleges célja az alap-
kutatás, ipari kutatás és kísérleti fejlesztés folytatása és
azok eredményeinek terjesztése tanítás, közzététel vagy
technológiaátadás útján. Ezen szervezetek minden nyere-
séget ismét ilyen tevékenységekbe, eredményeik terjeszté-
sébe vagy oktatásba fektetnek; azok a vállalkozások, me-
lyek befolyással lehetnek adott kutatási szervezetre, így
például a részvényesek vagy tagok, nem élveznek prefe-
renciális hozzáférést a szervezet kutatási kapacitásaihoz
vagy az általa elért kutatási eredményekhez;

17. K+F projekttámogatás: alapkutatásra, ipari kuta-
tásra vagy kísérleti fejlesztésre irányuló projekthez nyúj-
tott támogatás;

18. Létrehozott munkahely: a 2204/2002/EK bizottsági
rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében meghatározott fel-
tételeknek megfelelõ munkahely;

19. Magasan képzett munkaerõ: olyan kutató, mérnök,
tervezõ vagy marketing szakember, aki egyetemi diplomá-
val rendelkezik és legalább 5 éves releváns szakmai ta-
pasztalattal rendelkezik, amelybe beleszámít a doktoran-
duszképzés ideje is;

20. Megváltozott munkaképességû munkavállaló: a
2204/2002/EK bizottsági rendelet 2. cikkének g) pontjá-
ban meghatározott munkavállaló;

21. Nagyberuházás: az az induló beruházás, amelyhez
kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken leg-
alább 50 millió eurónak megfelelõ forintösszeg; ennek
meghatározásakor több beruházási projektet egyetlen be-
ruházási projektnek kell tekinteni, ha azok egy vagy több
vállalat által hároméves idõszakon belül kivitelezett indu-
ló beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált
állóeszközeire vonatkoznak. Annak megállapításakor,
hogy az induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, a
technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, vala-
mint a közvetlen földrajzi közelséget kell figyelembe ven-
ni. A gazdasági oszthatatlanságot a tulajdonviszonyoktól

függetlenül kell értékelni. Az euróra való átszámításra a
támogatás odaítélésének idõpontjakor érvényes árak és ár-
folyam, illetve azon nagyberuházási projektek esetében,
amelyeknek – a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerin-
ti – egyedi bejelentése szükséges, a bejelentés idõpontja-
kor érvényes árak és árfolyam alkalmazandó;

22. Nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: a nehéz helyzet-
ben lévõ vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátala-
kításához nyújtott állami támogatásról szóló 2004/C
244/02. számú bizottsági közlemény szerinti nehéz hely-
zetben lévõ vállalkozás;

23. Projekt: meghatározott kutatás-fejlesztési feladat,
technológiai innovációs folyamat végrehajtására irányuló
tevékenység az abban érdekeltek által meghatározott terv
alapján;

24. Referenciaráta: a 659/1999/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló 2004. április 21-i 794/2004/EK bi-
zottsági rendelet 9. cikke szerint meghatározott ráta, a tá-
mogatástartalom és az elszámolható költség jelenértéké-
nek kiszámításához használt mutatószám, amelyet a pénz-
ügyminiszter közzétesz a Pénzügyi Közlönyben;

25. Saját forrás: a kedvezményezett által a fejlesztési
programhoz igénybe vett állami támogatást nem tartalma-
zó forrás;

26. Speciális képzés: a 68/2001/EK bizottsági rendelet
2. cikkének d) pontjában meghatározott képzés;

27. Szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bi-
zottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi
kodifikációs rendszer értelmében kiváló minõségû, köze-
pes minõségû és gyenge minõségû A és B csoportba sorolt
szén;

28. Szervezési innováció: új szervezési módszer alkal-
mazása a vállalkozás üzleti gyakorlatában, munkahelyi
szervezetében vagy külsõ kapcsolataiban. Az üzleti gya-
korlatban, a munkahelyi szervezetben vagy külsõ kapcso-
latokban eszközölt olyan változtatások, amelyek a vállal-
kozáson belül már alkalmazott szervezési módszereken
alapulnak, a vezetési stratégia megváltoztatása, a fúziók és
felvásárlások, egy eljárás alkalmazásának beszüntetése, az
egyszerû tõkepótlás vagy tõkenövelés, a kizárólag az érté-
kesítési árak megváltoztatásához köthetõ változások, az
egyedi igényekhez igazítás, a rendes szezonális és egyéb
ciklikus változások, az új vagy jelentõsen továbbfejlesztett
termékekkel folytatott kereskedelem nem minõsül innová-
ciónak;

29. Szinten tartást szolgáló eszköz: az az eszköz, amely
a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, im-
materiális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az elõ-
állított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a
szolgáltatási folyamat alapvetõ változását eredményezné;

30. Támogatási intenzitás: a támogatástartalom és a je-
lenértéken számított elszámolható költség hányadosa, szá-
zalékos formában kifejezve;

31. Támogatástartalom: a kedvezményezett számára
nyújtott állami támogatásnak a 85/2004. (IV. 19.) Korm.
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rendelet 2. számú mellékletében foglalt módszer alapján
kiszámolt értéke;

32. Technológiai innováció: az Atv. 12. §-ának e) pont-
jában meghatározott technológiai innováció;

33. Védett munkahely: a 2204/2002/EK bizottsági ren-
delet 2. cikkének h) pontjában meghatározott munkahely.

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK KATEGÓRIÁI
ÉS JOGCÍMEI

3. §

Az Alapból nyújtható támogatások kategóriái és jogcí-
mei:

a) K+F projekttámogatás a kutatáshoz, fejlesztéshez és
innovációhoz nyújtott állami támogatások 2006/C
323/01. számú közösségi keretszabálya (a továbbiakban:
K+F+I Keretszabály) alapján az Atv. 8. §-ának (1) bekez-
dés a)–b), d)–e), g) pontjaiban, c) pontjában (a kutatás-fej-
lesztést és technológiai innovációt segítõ szolgáltatások
igénybevétele esetében), f) pontjában (amennyiben az
f) pont alapján nyújtott támogatás K+F projekthez kapcso-
lódik), valamint a (2) bekezdés a), c)–d) pontjaiban megje-
lölt jogcímeken nyújtható;

b) mûszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz támo-
gatás a K+F+I Keretszabály alapján az Atv. 8. §-ának
(1) bekezdése d)–e), g) pontjaiban, valamint a (2) bekez-
dés a) és c)–d) pontjaiban megjelölt jogcímeken nyújtható;

c) kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi jogokkal
kapcsolatban felmerülõ költségeihez támogatás a K+F+I
Keretszabály alapján az Atv. 8. §-ának (1) bekezdése
c)–d), g) pontjaiban, valamint a (2) bekezdés a) és c) pont-
jaiban megjelölt jogcímeken nyújtható;

d) szolgáltatások területén az eljárási és szervezési in-
novációhoz támogatás a K+F+I Keretszabály alapján az
Atv. 8. §-ának (1) bekezdése c)–d), g) pontjaiban, valamint
a (2) bekezdés a) és c) pontjaiban megjelölt jogcímeken
nyújtható;

e) innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az inno-
vációs támogató szolgáltatásokhoz támogatás a K+F+I
Keretszabály alapján az Atv. 8. §-ának (1) bekezdése c)–e)
és g) pontjaiban, valamint a (2) bekezdés a) és c)–d) pont-
jaiban megjelölt jogcímeken nyújtható;

f) magasan képzett munkaerõ kölcsönzéséhez támoga-
tás a K+F+I Keretszabály alapján az Atv. 8. §-ának (1) be-
kezdése d)–g) pontjaiban, valamint a (2) bekezdés a) és
c) pontjaiban megjelölt jogcímeken nyújtható;

g) fiatal innovatív vállalkozásoknak támogatás a
K+F+I Keretszabály alapján az Atv. 8. §-ának (1) bekez-
dése d) és g) pontja, valamint a (2) bekezdés a), c)–e) pont-
jaiban megjelölt jogcímeken nyújtható;

h) innovációs klasztereknek nyújtott támogatás a
K+F+I Keretszabály alapján az Atv. 8. §-ának (1) bekez-
dése b)–e), g) pontjaiban, valamint a (2) bekezdés a),
c) pontjaiban megjelölt jogcímeken nyújtható;

i) regionális beruházási támogatás az EK-Szerzõdés
87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támo-
gatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. október 24-i
1628/2006/EK bizottsági rendeletben foglaltak alapján az
Atv. 8. §-ának (1) bekezdése b) pontjában, ha a támogatást
nem K+F projekthez nyújtják, d) és g) pontjai, valamint a
(2) bekezdés a), c) pontjaiban megjelölt jogcímeken nyújt-
ható;

j) csekély összegû (de minimis) támogatás az EK-Szer-
zõdés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegû
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december
15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti
elõírások alapján az Atv. 8. §-ának (1) bekezdése a),
c)–g) pontjai, valamint a (2) bekezdés a), c)–f) pontjaiban
megjelölt jogcímeken nyújtható;

k) képzési támogatás a 68/2001/EK bizottsági rendelet
alapján az Atv. 8. §-ának (1) bekezdése d) pontjában,
f) pontjában (a kutatás és a technológiai innováció emberi
erõforrásainak fejlesztése, a kutatói utánpótlás és képzés,
tehetséggondozás, a kutatói, oktatói továbbképzés támo-
gatása esetében), g) pontjában (a hazai és külföldi tudomá-
nyos és technológiai ismeretek megszerzése esetében), va-
lamint a (2) bekezdés a), c) pontjaiban megjelölt jogcíme-
ken nyújtható;

l) foglalkoztatási támogatás a 2204/2002/EK bizottsági
rendelet alapján az Atv. 8. §-ának (1) bekezdése d), f),
g) pontjaiban, valamint a (2) bekezdés c) pontjában megje-
lölt jogcímeken nyújtható;

m) kockázati tõkejuttatás nyújtható a kis- és középvál-
lalkozásokba történõ kockázatitõke-befektetések elõmoz-
dítását célzó állami támogatásokról szóló 2006/C 194/02
számú közösségi iránymutatás alapján az Atv. 8. §-ának
(1) bekezdése g) pontjában, valamint (2) bekezdés
a)–c) pontjaiban megjelölt jogcímeken. A kockázati tõke-
juttatás feltételeit külön jogszabály határozza meg;

n) kis- és középvállalkozások részére nyújtott K+F tá-
mogatás az a)–c) pontokban meghatározott jogcímeken és
esetekben a 70/2001/EK bizottsági rendelet alapján is
nyújtható e rendelet 34–36. §-aiban meghatározott feltéte-
lekkel.

A K+F+I KERETSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT
TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK

A támogatás célja és általános feltételei

4. §

(1) A 3. § a)–h) pontjában meghatározott jogcímeken
nyújtott támogatásoknak ösztönzõ hatást kell kifejteniük
oly módon, hogy a támogatások eredményeként a K+F és
innovációs tevékenységek köre a támogatott vállalkozás
esetében növekedjék.
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(2) A támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha bi-
zonyíthatóan növeli legalább az alábbi mutatók egyikét:

a) a projekt méretét – ideértve a projekt összköltségét,
illetve a K+F és innovációs tevékenységekben résztvevõ
személyek számát;

b) az alkalmazási kört, ideértve a várható projekt ered-
ményeket;

c) a projekt idõtartamát, a végrehajtás ütemét;
d) a kedvezményezett által a K+F-re és innovációra

fordított teljes összeget.

(3) Nem szükséges a (2) bekezdésben meghatározott
mutatók teljesülésének bizonyítása, amennyiben a támo-
gatás

a) kis- és középvállalkozások részére nyújtott K+F pro-
jekttámogatásnak minõsül és annak összege nem éri el a
7,5 millió eurónak megfelelõ forintösszeget kis- és közép-
vállalkozásonként és projektenként;

b) kis- és középvállalkozások részére mûszaki megva-
lósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatásnak mi-
nõsül és a támogatás összege nem éri el a 7,5 millió euró-
nak megfelelõ forintösszeget kis- és középvállalkozáson-
ként és projektenként;

c) kis- és középvállalkozások részére nyújtott iparjog-
védelmi támogatásnak minõsül;

d) innovációs tanácsadó és innovációs támogató szol-
gáltatásokhoz nyújtott támogatásnak minõsül;

e) magasan képzett munkaerõ kölcsönzéshez nyújtott
támogatásnak minõsül; vagy

f) fiatal innovatív vállalkozásnak nyújtott támogatás-
nak minõsül.

5. §

(1) A támogatott projektek ösztönzõ hatását illetõen
összesített éves jelentés készül, amelyhez a kedvezménye-
zettek kötelesek folyamatosan, a pályázati útmutatóban
meghatározott módon, egyedi esetekben a támogató részé-
re, kérésének megfelelõen – figyelemmel a 4. §-ban foglal-
takra is – adatot szolgáltatni.

(2) A támogatások átláthatóságának növelése céljából
e rendelet K+F és innovációs támogatásokra vonatkozó
elõírásait a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) honlapján is közzé kell tenni. A
támogatási program nem indítható el a Hivatal honlapján
való közzététel elõtt.

A támogatás mértéke

6. §

(1) K+F projekttámogatás esetén az egyes projektekhez
nyújtott, ugyanazon elszámolható költségekre vonatkozó,

bármely támogatás intenzitása nem haladhatja meg a
(2)–(4) bekezdésekben meghatározott mértékeket.

(2) A maximális támogatási intenzitás
a) alapkutatásnál 100%;
b) ipari kutatásnál 50%;
c) kísérleti fejlesztésnél 25%.

(3) Ipari kutatás vagy kísérleti fejlesztés esetében,
amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor

a) kisvállalkozásnak minõsül, akkor a maximális támo-
gatási intenzitás a 20 százalékponttal;

b) középvállalkozásnak minõsül, akkor a maximális tá-
mogatási intenzitás a 10 százalékponttal
növelt értéke a (2) bekezdésben meghatározott mértéknek.

(4) A (2) és (3) bekezdésekben meghatározott intenzitá-
sok 80%-os támogatási intenzitásig további 15 százalék-
ponttal növelhetõk

a) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében,
amennyiben a projekt legalább két egymástól független
vállalkozás tényleges együttmûködésével valósul meg és a
következõ feltételek teljesülnek:

aa) egyik vállalkozásnak sem kell a projekt elszámol-
ható költségeinek több, mint 70%-át viselnie, és

ab) a projekt legalább egy kis- és középvállalkozással
való együttmûködéssel jár együtt, vagy a projekt határo-
kon átnyúló (azaz a K+F tevékenységet legalább két kü-
lönbözõ tagállamban folytatják);

b) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében,
amennyiben a projekt egy vállalkozás és egy kutatási szer-
vezet tényleges együttmûködésével valósul meg és a kö-
vetkezõ feltételek teljesülnek:

ba) a kutatási szervezet az elszámolható költségek leg-
alább 10%-át viseli, és

bb) a kutatási szervezetnek jogában áll a kutatási pro-
jekt eredményeinek közzététele, amennyiben azok a szer-
vezet által végzett kutatásból származnak;

c) kizárólag ipari kutatás esetében, amennyiben a pro-
jekt eredményeit széles körben terjesztik technikai és tu-
dományos konferenciák keretében, vagy azokat tudomá-
nyos és mûszaki szaklapokban teszik közzé, vagy szaba-
don hozzáférhetõ adattárakban (adatbankok, amelyekben
bárki hozzáférhet a nyers kutatási adatokhoz), vagy nyílt
és szabad forráskódú szoftvereken keresztül.

(5) A (4) bekezdés a) és b) pontjainak alkalmazása során
az alvállalkozásba adás nem minõsül tényleges együttmû-
ködésnek.

7. §

Mûszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott
támogatás esetében a támogatási intenzitás nem haladhatja
meg

a) ipari kutatási tevékenységeket elõkészítõ megvaló-
síthatósági tanulmányok vonatkozásában

aa) nagyvállalkozások esetében a 65%-ot,
ab) kis- és középvállalkozások esetében a 75%-ot;
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b) kísérleti fejlesztési tevékenységeket elõkészítõ meg-
valósíthatósági tanulmányok vonatkozásában

ba) nagyvállalkozások esetében a 40%-ot,
bb) kis- és középvállalkozások esetében az 50%-ot.

8. §

A kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi jogokkal
kapcsolatban felmerülõ költségeihez nyújtott támogatás
esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a
6. §-ban meghatározott mértéket azzal, hogy ahhoz azt a
támogatási intenzitást kell figyelembe venni, amely az
érintett szabadalom vagy iparjogvédelmi oltalom tárgyá-
hoz elsõként vezetõ kutatási tevékenységhez tartozik.

9. §

A szolgáltatások területén az eljárási és szervezési inno-
vációhoz nyújtott támogatás esetében a támogatási inten-
zitás nem haladhatja meg a 15%-ot nagyvállalkozások, a
25%-ot középvállalkozások és a 35%-ot kisvállalkozások
esetében. Nagyvállalkozások csak abban az esetben kap-
hatnak ilyen támogatást, ha a támogatott tevékenységben
kis- és középvállalkozásokkal mûködnek együtt, ahol az
együttmûködõ kis- és középvállalkozásoknak az összes el-
számolható költség legalább 30%-át kell viselniük.

10. §

Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az inno-
vációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatások
esetében a támogatás nem haladhatja meg a 200 000 euró-
nak megfelelõ forintösszeget kedvezményezettenként bár-
mely hároméves idõszakban. Amennyiben a szolgáltató
nem rendelkezik nemzeti vagy európai tanúsítvánnyal, a
támogatás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható
költségek 75%-át.

11. §

A magasan képzett munkaerõ kölcsönzéshez nyújtott
támogatás esetében a maximális támogatási intenzitás
50%, amely legfeljebb hároméves idõszakra nyújtható
munkavállalónként és vállalkozásonként.

12. §

A fiatal innovatív vállalkozásoknak nyújtott támogatás
esetében a támogatás összege nem haladhatja meg

a) az 1,25 millió eurónak megfelelõ forintösszeget Bu-
dapesten és Pest megyében;

b) az 1,5 millió eurónak megfelelõ forintösszeget a Bu-
dapesten és Pest megyén kívül esõ régiókban.

13. §

(1) Innovációs klasztereknek nyújtott beruházási támo-
gatás esetében a következõ maximális támogatási intenzi-
tások engedélyezhetõk:

a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld,
Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50%;

b) Közép-Dunántúl tervezési statisztikai régióban
40%;

c) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban
30%;

d) Budapesten és Pest megyében 15%.

(2) A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzi-
tások kisvállalkozások támogatása esetében 20 százalék-
ponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal
növekednek.

(3) Az innovációs klaszterek élénkítésének mûködési
támogatása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 5 éves
idõtartamra ítélhetõ oda. Degresszív támogatás esetén a tá-
mogatás intenzitás 100%-os lehet az elsõ évben, azonban
az ötödik év végére nullára kell csökkennie. Nem deg-
resszív támogatás esetén a támogatás 5 éves idõtartamra
ítélhetõ oda, az intenzitás nem haladhatja meg az elszá-
molható költségek 50%-át.

(4) Megfelelõen indokolt esetben és a bejelentõ tagál-
lam által rendelkezésre bocsátott meggyõzõ bizonyítékok
alapján a klaszterek élénkítésének mûködési támogatása
hosszabb, 10 évet meg nem haladó idõtartamra is odaítél-
hetõ.

Elszámolható költségek

14. §

K+F projekttámogatás esetén az elszámolható költsé-
gek – melyek körét a pályázati útmutató szûkebben is meg-
határozhatja – a következõk:

a) kutatók, technikusok és egyéb kisegítõ személyzet
munkaerõköltsége, amennyiben a támogatott projektben
foglalkoztatják õket;

b) eszközök és felszerelések költségei a kutatási pro-
jektben való használatuk mértékéig és idejére;

c) épület- és földhasználati költségek a projektben való
használatuk mértékének és idejének megfelelõen azzal,
hogy ha ezeket az eszközöket és felszereléseket nem hasz-
nálják teljes élettartamuk alatt a K+F projektben, akkor
csak a projekt idõtartamának megfelelõ értékcsökkenési
ráfordítás minõsül elszámolható költségnek;

d) a szerzõdéses kutatás, a külsõ forrásból piaci áron
megvásárolt vagy lízingelt mûszaki tudás és szabadalmak
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költsége, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek
megfelelõen került sor;

e) a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei,
amennyiben azokat kizárólag a kutatási tevékenységhez
veszik igénybe;

f) további általános költségek, amelyek közvetlenül a
kutatási projekt következtében merülnek fel;

g) egyéb mûködési kiadások, beleértve az anyagköltsé-
geket és hasonló termékek, valamint szolgáltatások költsé-
geit, amennyiben közvetlenül a kutatási tevékenység kö-
vetkeztében merülnek fel.

15. §

Mûszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott
támogatás esetén a tanulmány készítésének költségei szá-
molhatóak el.

16. §

A kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi jogokkal
kapcsolatban felmerülõ költségeihez nyújtott támogatás
esetén az elszámolható költségek a következõk:

a) az oltalomnak az elsõ iparjogvédelmi hatóság által
történõ megadását megelõzõen felmerülõ valamennyi
költség, ideértve a bejelentés elõkészítésével, benyújtásá-
val és vizsgálatával kapcsolatos költségeket, valamint az
oltalom megadása elõtt az iparjogvédelmi oltalom meg-
szerzése iránti eljárásban felmerülõ költségeket;

b) fordítási és egyéb költségek, amelyek az oltalom-
nak – az a) pontban szereplõ iparjogvédelmi hatóságtól elté-
rõ – másik iparjogvédelmi hatóság elõtt, az oltalom megszer-
zésével vagy hatályosításával kapcsolatban merülnek fel;

c) az oltalom megadása iránti eljárásban, illetve a fel-
szólalási eljárás során az oltalomképességi feltételek fenn-
állásának bizonyítása, illetve az oltalom érvényességének
védelme kapcsán felmerülõ költségek, akkor is, ha ezek a
költségek az oltalom megadását követõen merültek fel.

17. §

A szolgáltatások területén az eljárási és szervezési inno-
vációhoz nyújtott támogatás esetében az elszámolható
költségek azonosak a 14. §-ban foglaltakkal, azzal, hogy a
14. § b) pontjában foglalt költségek az infokommuniká-
ciós technológia eszközeinek és felszerelésének költségeit
foglalhatják magukba.

18. §

Innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innová-
ciós támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás eseté-
ben az elszámolható költségek a következõk:

a) az innovációs tanácsadó szolgáltatások tekinteté-
ben: vezetési tanácsadás, technológiai segítségnyújtás,
technológiaátadási szolgáltatások, képzés, szellemi tulaj-
donjogok megszerzésével, védelmével és kereskedelmé-
vel, valamint licencia-megállapodásokkal kapcsolatban
nyújtott tanácsadás, szabványok alkalmazásával kapcso-
latban nyújtott tanácsadás költségei;

b) az innovációs támogató szolgáltatások tekintetében:
iroda bérleti díjával, adatbankokkal, mûszaki könyvtárak-
kal, piackutatással, laboratóriumhasználattal, minõség-el-
lenõrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatásokkal,
minõséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költ-
ségek.

19. §

Magasan képzett munkaerõ kölcsönzéshez nyújtott tá-
mogatás esetén az elszámolható költségek körébe tartozik
minden, a magasan képzett munkaerõ kölcsönzésével és
foglalkoztatásával járó költség, beleértve a közvetítõ ügy-
nökség igénybevételének költségeit, valamint a kölcsön-
zött munkaerõ mobilitási juttatásaként jelentkezõ költsé-
geket is.

20. §

(1) Az innovációs klasztereknek beruházási támogatás
az innovációs klaszterek létrehozásához, bõvítéséhez és
élénkítéséhez nyújtható. Az innovációs klasztereknek
nyújtott beruházási támogatás esetében az elszámolható
költségek a földterületbe, épületekbe, gépekbe és felszere-
lésekbe történõ beruházással kapcsolatos költségek.

(2) Az innovációs klaszterek élénkítésének mûködési
támogatása esetében az elszámolható költségek azok a
munkaerõ- és igazgatási költségek, amelyek a következõ
tevékenységekhez kapcsolódnak:

a) a klaszterek marketingje, melynek célja, hogy a
klaszterben új vállalkozások is vegyenek részt;

b) a klaszter nyílt hozzáférésû eszközeinek kezelése;
c) oktatási programok, workshopok és konferenciák

szervezése azzal a céllal, hogy a klaszter tagjai megosszák
egymással ismereteiket és hálózatot építsenek.

A támogatás igénybevételének további szabályai

21. §

A szolgáltatások területén az eljárási és szervezési inno-
vációhoz nyújtott támogatás esetében a következõ feltéte-
leknek kell teljesülniük:

a) a szervezési innovációnak a szervezés megváltozta-
tásában mindig – amennyiben ez lehetséges és célszerû: az
egyenlõ esélyû hozzáférést támogató (akadálymentes) – az

2007/80. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5661



infokommunikációs technológiák alkalmazásához vagy
kiaknázásához kell kapcsolódnia;

b) az innovációt projekt formájában kell kialakítani,
azonosítható és képzett projektmenedzserrel, valamint
meghatározott projektköltségekkel;

c) a támogatott projekt eredményeként egy olyan szab-
ványt, üzleti modellt, módszertant vagy koncepciót kell ki-
dolgozni, amelyet szisztematikusan lehet máshol is alkal-
mazni, és amelyet lehetõség szerint szabadalmaztatni le-
het;

d) az eljárási és szervezési innovációnak újításnak kell
lennie, vagy jelentõs javulást kell jelentenie az adott ipar-
ágban az Európai Közösségen belül fellelhetõ legfejlet-
tebb tudáshoz képest;

e) az eljárási vagy szervezési innovációs projektnek vi-
lágos kockázati szintet kell hordoznia.

22. §

Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az inno-
vációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás ese-
tében a következõ feltételeknek kell teljesülniük:

a) e támogatás kizárólag a kis- és középvállalkozások-
nak nyújtható;

b) a kedvezményezetteknek a támogatást a szolgáltatá-
sok piaci áron – ha a szolgáltató nonprofit szervezet, akkor
az összköltséget és egy ésszerû haszonrést tükrözõ
áron – történõ megvásárlására kell fordítaniuk.

23. §

A magasan képzett munkaerõ kölcsönzéshez nyújtott
támogatás esetében a következõ feltételeknek kell teljesül-
niük:

a) a kölcsönzött munkaerõ nem helyettesíthet más al-
kalmazottakat, a kedvezményezett vállalkozáson belül
újonnan létrehozott pozícióban, a K+F, innováció terüle-
tén kell alkalmazni;

b) a kölcsönzött munkaerõt küldõ kutatási szervezetnek
vagy nagyvállalkozásnak a kölcsönzést megelõzõen leg-
alább két évig kell az érintett munkavállalót alkalmaznia;

c) a kölcsönzött munkaerõt küldõ szervezet csak kuta-
tási szervezet vagy nagyvállalkozás lehet;

d) a kedvezményezett csak kis- és középvállalkozás le-
het.

24. §

Fiatal innovatív vállalkozásnak nyújtott támogatás ese-
tében a következõ feltételeknek kell teljesülniük:

a) a kedvezményezett olyan innovatív kisvállalkozás
lehet, amely a támogatás odaítélésekor kevesebb, mint

6 éve mûködik. A kedvezményezett akkor tekintendõ in-
novatív kisvállalkozásnak, ha

aa) az üzleti terv alapján igazolható, hogy a kedvezmé-
nyezett a jövõben olyan termékeket, szolgáltatásokat vagy
eljárásokat fejleszt ki, amelyek technológiailag újak vagy
jelentõs mértékben jobbak, mint az Európai Közösségen
belül létezõ legfejlettebb tudás; vagy

ab) külsõ könyvvizsgáló igazolása szerint a kedvezmé-
nyezett K+F kiadásai az összes mûködési kiadásának leg-
alább 15%-át teszik ki a támogatás odaítélését megelõzõ
három év legalább egyikében, illetve pénzügyi múlttal
nem rendelkezõ induló vállalkozás esetén a folyó költség-
vetési idõszak ellenõrzése során;

b) a kedvezményezett csak egy alkalommal részesülhet
a fiatal innovatív vállalkozásnak nyújtott támogatásban az
idõ alatt, amíg fiatal innovatív vállalkozásnak minõsül;

c) a támogatás halmozható a K+F+I Keretszabály sze-
rinti más támogatással, a 70/2001/EK bizottsági rendelet
vagy az ezt felváltó bármely más rendelet szerinti mentes-
ség alá tartozó K+F támogatással és a kockázati tõkére vo-
natkozó iránymutatás szerint a Bizottság által jóváhagyott
támogatással;

d) a fiatal innovatív vállalkozásnak nyújtott támogatás-
ban részesült kedvezményezett csak 3 évvel a fiatal inno-
vatív vállalkozásnak nyújtott támogatás odaítélését köve-
tõen részesülhet a c) pontban meghatározott támogatások-
tól különbözõ támogatásban.

25. §

(1) Az innovációs klaszternek nyújtott beruházási támo-
gatásban és az innovációs klaszter élénkítésének mûködési
támogatásában kizárólag az innovációs klasztert mûködte-
tõ jogalany részesülhet.

(2) A klasztert mûködtetõ jogalany felel a klaszter léte-
sítményeinek, eszközeinek és tevékenységeinek kezelé-
séért azok használata és az azokhoz való hozzáférés tekin-
tetében.

(3) A klaszter létesítményeihez, eszközeihez és tevé-
kenységeihez való hozzáférés nem korlátozható, továbbá
ezek használatáért és a klaszter tevékenységeiben való
részvételért kiszabott díjaknak tükrözniük kell a költsé-
geket.

(4) Az innovációs klasztereknek nyújtott beruházási tá-
mogatásra vagy az innovációs klaszterek élénkítésének
mûködési támogatására az a pályázó jogosult, amely a pá-
lyázat benyújtásával egyidejûleg a támogatást nyújtó felé
elemzést nyújt be technológiai szakosodásáról, a létezõ re-
gionális lehetõségekrõl, a meglévõ kutatási kapacitásáról,
a hasonló célú klaszterek Európai Közösségen belüli jelen-
létérõl, valamint a klaszterben folytatott tevékenységek
potenciális piaci volumenérõl.
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26. §

Az innovációs klaszternek nyújtott beruházási támoga-
tásban kutatóközpontok, képzõ intézmények, nyílt hozzá-
férésû kutatási infrastruktúrák (laboratóriumok, tesztelési
létesítmények), szélessávú hálózati infrastruktúrák része-
sülhetnek.

BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

27. §

(1) Regionális beruházási támogatás e rendelet alapján
induló beruházáshoz nyújtható.

(2) E rendelet alapján beruházási támogatás csak akkor
ítélhetõ oda, ha a kedvezményezett még a beruházás meg-
kezdése elõtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja, és a tá-
mogatási programot kezelõ hatóság írásban megerõsíti,
hogy a – további részletes vizsgálat tárgyát képezõ – pro-
jekt a rendelkezésre álló adatok alapján megfelel az e ren-
deletben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

(3) A beruházási támogatások átláthatóságának növelé-
se céljából jelen rendelet beruházási támogatásokra vonat-
kozó elõírásait a Hivatal honlapján is közzé kell tenni.

A beruházási támogatás mértéke

28. §

(1) Az egyes – azonos elszámolható költségekkel ren-
delkezõ – projektekhez nyújtható, bármely támogatás in-
tenzitása nem haladhatja meg a (2)–(4) bekezdésekben
meghatározott mértékeket. A támogatás összege a tárgyi
vagy immateriális beruházási költségek alapján kiszámí-
tott támogatásnak a bérköltségek alapján kiszámított tá-
mogatással történõ kombinálása esetén sem haladhatja
meg a régió számára megállapított felsõ határból eredõ
legkedvezõbb összeget.

(2) A támogatás intenzitása nem haladhatja meg a
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ának (1) bekezdé-
sében meghatározott mértéket.

(3) Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor
a) kisvállalkozásnak minõsül, akkor a támogatás inten-

zitás 20 százalékponttal;
b) középvállalkozásnak minõsül, akkor 10 százalék-

ponttal
növelt értéke a (2) bekezdésben meghatározott mértéknek
a nagyberuházási projektek javára és a szállítási ágazatban
nyújtott támogatások kivételével.

(4) Nagyberuházás esetén a támogatási intenzitás a
(2) bekezdés alapján meghatározott támogatási intenzitás

a) 100 százaléka, jelenértéken 50 millió eurónak meg-
felelõ forintösszegig;

b) 50 százaléka, jelenértéken 50 és 100 millió eurónak
megfelelõ forintösszeg közötti részre;

c) 34 százaléka, a jelenértéken 100 millió eurónak
megfelelõ forintösszeg feletti részre.

Elszámolható költségek

29. §

(1) A támogatás elszámolása során az alábbi költségek
számolhatók el:

a) a beruházás célját szolgáló
aa) tárgyi eszköznek a számvitelrõl szóló 2000. évi C.

törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47–48. §-a, 51. §-a szerinti
bekerülési értéke;

ab) tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor;
ac) immateriális javak közül a találmány, a szabada-

lom, a licenc és a know-how Sztv. 47–48. §-a, 51. §-a sze-
rinti bekerülési értéke, nagyvállalkozásnál legfeljebb az
elszámolható költség 50%-áig (a továbbiakban: támogat-
ható immateriális javak); vagy

b) a beruházás üzembe helyezését követõ harmadik év
végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkozta-
tott munkavállalók – az Sztv. 79. §-a szerint elszámolha-
tó – személyi jellegû ráfordításának 24 havi összege, a
munkakör létrehozásának napjától számítva.

(2) Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell
figyelembe venni, ha a kedvezményezett és a vele kapcsolt
vállalkozási viszonyban lévõ személy között a szokásos
piaci ártól eltérõ áron kötött szerzõdés alapján merült fel.

(3) A földterület és az épületek kivételével az eszközök
bérletével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figye-
lembe venni, ha az pénzügyi lízing formájában valósul
meg, és a szerzõdés tartalmazza az eszköznek a bérleti idõ-
tartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezett-
séget. Földterület és épületek bérlése esetén a beruházási
projekt befejezésének várható idõpontját követõen a bér-
letnek nagyvállalkozások esetében még legalább öt évig,
míg kis- és középvállalkozások esetében három évig kell
folytatódnia.

(4) Az (1) bekezdés ac) pontja szerinti támogatható im-
materiális javak csak akkor számolhatóak el, ha

a) felhasználásuk kizárólag a regionális beruházási tá-
mogatásban részesülõ létesítményben történik;

b) leírható eszközöknek tekintendõk;
c) piaci feltételek mellett, harmadik féltõl történik a

megvásárlásuk;
d) a vállalat eszközei közé történik a besorolásuk; és
e) legalább öt évig – kis- és középvállalkozások esetén

három évig – a regionális beruházási támogatásban része-
sülõ létesítményben maradnak.
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30. §

Nem számolhatók el az alábbi költségek:
a) szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési

értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor;
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz

bekerülési értéke, amelynek alapján a kedvezményezett,
más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást
vett igénybe;

c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a ked-
vezményezett csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló társa-
ságtól szerzett be;

d) szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülõ
eszközök) bekerülési értéke;

e) a támogatási programot kezelõ hatóság által a 27. §
(2) bekezdése alapján kiadott írásos megerõsítést tartalma-
zó okirat kelte elõtt felmerült költség, ráfordítás;

f) személygépkocsi bekerülési értéke;
g) a támogatható immateriális javak bekerülési értéke,

ha azt a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban
részesülõ létesítményben használja;

h) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által hasz-
nálatba vett eszköz bekerülési értéke, kivéve létesítmény
megvásárlásakor beszerzett tárgyi eszköz vételárát, vala-
mint a földterület, telek bekerülési értékét.

A beruházási támogatás igénybevételének
további szabályai

31. §

(1) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek
újnak kell lennie, kivéve

a) létesítmény felvásárlásának esetén, vagy
b) ha a kedvezményezett kis- és középvállalkozás.

(2) A létesítmény felvásárlása, illetve kis- és középvál-
lalkozás által vásárolt használt eszköz támogatása esetén
az ügylet, vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken
történhet.

(3) Ha a támogatást a tárgyi vagy immateriális beruhá-
zási költségek, illetve létesítmény felvásárlása esetén a fel-
vásárlás költségei alapján számítják ki, úgy a támogatás
akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett az elszámol-
ható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.

(4) A támogatás akkor vehetõ igénybe és tartható meg,
amennyiben a kedvezményezett a beruházást annak befe-
jezésétõl (üzembe helyezés idõpontjától) számított öt évig,
kis- és középvállalkozások esetén három évig az érintett
régióban fenntartja.

(5) A (4) bekezdésben megfogalmazott követelmény
nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a
meghatározott fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált
üzem, illetve felszerelés cseréjét, amennyiben a fenntartási
idõszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érin-

tett régióban biztosított. A korszerûtlenné vált üzem vagy
felszerelés cseréjét követõ fenntartási idõszakban a ked-
vezményezett az üzem vagy a felszerelés cseréjére vonat-
kozóan támogatásban nem részesülhet.

(6) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén az
újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott mun-
kavállalók száma a kedvezményezettnél közvetlenül teljes
munkaidõben alkalmazott személyek számának nettó nö-
vekedése az elõzõ 12 hónap átlagához képest. Az újonnan
létrehozott munkakörök számának megállapításakor a
részmunkaidõs és az idénymunkás alkalmazottak a teljes
munkaidõben alkalmazottak arányos törtrészének felenek
meg.

(7) Amennyiben a beruházást, fejlesztést osztatlan kö-
zös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a
pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között
közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba
foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó hasz-
nálati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati útmutató-
val történõ benyújtása. A per- és igénymentesség követel-
ményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni há-
nyada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás,
fejlesztés helyszíne.

32. §

Nem nyújtható támogatás:
a) a 2007–2013 közötti idõszakra vonatkozó nemzeti

regionális támogatásról szóló 2006/C 54/08 számú irány-
mutatás (a továbbiakban: iránymutatás) I. számú mellékle-
tében meghatározott acélipari tevékenységhez, kivéve, ha
a kedvezményezett kis- és középvállalkozás és a
70/2001/EK bizottsági rendeletben foglaltak szerint része-
sül állami támogatásban;

b) a hajógyártáshoz nyújtott állami támogatásokról
szóló 2003/C 317/06 számú keretszabály 3.1 cikkének
(11) bekezdésében meghatározott tevékenységhez;

c) az iránymutatásban meghatározott szén-bányászat-
hoz;

d) az iránymutatás II. számú mellékletében meghatáro-
zott szintetikusszál-ipari tevékenységhez;

e) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös
szervezésérõl szóló 1999. december 17-i 104/2000/EK ta-
nácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra tevékeny-
séget szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termé-
kek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházás-
hoz;

f) az 1628/2006/EK rendelet 2. cikke értelmében az
EK-Szerzõdés I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági
termékek elsõdleges termeléséhez, valamint az
1898/87/EGK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmé-
ben a tejet és tejterméket utánzó, illetve helyettesítõ termé-
kek gyártásához és forgalomba hozatalához;
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g) azon projektekhez, amelyek esetében a program
27. § (3) bekezdése szerinti, a Hivatal honlapján való köz-
zététele elõtt merültek fel költségek;

h) a szállítási ágazatban gördülõeszköz vásárlására.

33. §

A támogatott projekt megkezdési idõpontjának az aláb-
bi idõpontok minõsülnek:

a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén
aa) az építési naplóba történt elsõ bejegyzés idõpontja

(építési naplóval igazolva);
ab) a kivitelezõi szerzõdés alapján a kivitelezõ nyilat-

kozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan, ha építé-
si napló vezetése nem kötelezõ;

b) gép, berendezés, anyag, termék beszerzését tartal-
mazó projekt esetén az elsõ beszerzett gép, berendezés,
anyag, termék szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és
az átvevõ (kedvezményezett) aláírásával igazolt átvételi
nap;

c) egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén a
megvalósításra megkötött elsõ szerzõdés létrejöttének
napja;

d) amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több
célterületre (építés és gép) kiterjedõen valósítják meg, ak-
kor az egyes célterületeknek megfelelõ tevékenységek
kezdési idõpontjai közül a legkorábbi idõpont.

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE
NYÚJTOTT K+F TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK

A támogatás célja és mértéke

34. §

Kis- és középvállalkozások részére e rendelet 3. §-ának
n) pontja alapján is nyújtható támogatás alapkutatáshoz, ipa-
ri kutatáshoz és kísérleti fejlesztéshez, mûszaki megvalósít-
hatósági tanulmányok készítéséhez, szabadalmak és iparjog-
védelmi jogok megszerzéséhez és érvényesítéséhez.

35. §

(1) Az egyes – azonos elszámolható költségekkel ren-
delkezõ – projektekhez nyújtható, bármely támogatás tá-
mogatási intenzitása nem haladhatja meg az (1)–(4) bekez-
désben meghatározott mértéket

a) alapkutatás esetén 100%;
b) ipari kutatás esetén 60%;
c) kísérleti fejlesztés esetén 35%.

(2) A (1) bekezdésben szereplõ felsõ határok az ipari
kutatás esetében legfeljebb 75%-os támogatási intenzitá-
sig, a kísérleti fejlesztés esetében pedig 50%-ig növelhe-
tõk a következõk szerint:

a) amennyiben a projektre Pest megyén és Budapesten
kívül kerül sor, a maximális támogatási intenzitás 10 szá-
zalékponttal növelhetõ, amennyiben a projektre Pest me-
gyében vagy Budapesten kerül sor, a támogatási intenzitás
5 százalékponttal növelhetõ;

b) az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprog-
ramjához kapcsolódó programok esetében 15 százalék-
ponttal növelhetõ;

c) a maximális támogatási intenzitás 10 százalékpont-
tal növelhetõ, amennyiben a következõ feltételek valame-
lyike teljesül:

ca) a projekt két tagállamban legalább két független
partner közötti, határokon átnyúló hatékony együttmûkö-
dést von maga után, különösen a nemzeti K+F politikák
összehangolásával összefüggésben; a támogatást nyújtó
tagállamban egyetlen társaság sem viselhet az elszámolha-
tó költségek 70%-ánál többet; vagy

cb) a projekt egy társaság és egy állami kutatóintézet
hatékony együttmûködését vonja maga után, különösen a
nemzeti K+F politikák összehangolásával összefüggés-
ben, abban az esetben, ha az állami kutatóintézet a projekt
elszámolható költségeinek legalább 10%-át viseli, és jogo-
sult közzétenni az eredményeket, amennyiben azok az
adott intézet által végrehajtott kutatásból erednek; vagy

cc) a projekt eredményeit mûszaki és tudományos kon-
ferenciák révén széles körben terjesztik, vagy tudomá-
nyos, mûszaki folyóiratokban közzéteszik, nem veszélyez-
tetve ezzel a szellemi tulajdonjog megszerzését.

(3) Amennyiben egy projekt a K+F különbözõ szaka-
szait foglalja magában, a felmerülõ elszámolható költsé-
gek alapján számított, megengedhetõ támogatási intenzi-
tást a vonatkozó megengedhetõ támogatási intenzitások
súlyozott átlaga alapján állapítják meg.

(4) Együttmûködésen alapuló projektek esetében az
egyes kedvezményezetteknek nyújtott támogatás legma-
gasabb összege nem haladhatja meg az érintett kedvezmé-
nyezettek részérõl felmerülõ elszámolható költségek alap-
ján számított megengedett támogatási intenzitást.

(5) Ipari kutatási tevékenységeket, illetve kísérleti fej-
lesztési tevékenységeket elõkészítõ megvalósíthatósági
tanulmányok esetében a támogatási intenzitás nem halad-
hatja meg a 75%-ot.

(6) A szabadalmak és iparjogvédelmi jogok megszer-
zéséhez és érvényesítéséhez nyújtott támogatások eseté-
ben a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az
(1)–(2) bekezdésben meghatározott mértéket, azzal,
hogy ahhoz azt a támogatási intenzitást kell figyelembe
venni, amely az érintett szabadalom vagy iparjogvédel-
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mi oltalom tárgyához elsõként vezetõ kutatási tevékeny-
séghez tartozik.

Az elszámolható költségek

36. §

(1) A kis- és középvállalkozások alapkutatási, ipari ku-
tatási és kísérleti fejlesztési célú támogatásai alkalmazásá-
ban elszámolható költségek a következõk:

a) személyzeti költségek (kutatók, technikusok és
egyéb kisegítõ személyzet a kutatási projektnél való alkal-
mazásuk mértékéig);

b) a kutatási projekt mértékéig és idõtartamára felhasz-
nált eszközök és felszerelések költségei azzal, hogy
amennyiben ezeket az eszközöket és felszereléseket a ku-
tatási projektnél nem használják fel teljes élettartamukra,
csak a kutatási projekt élettartamának megfelelõ amortizá-
ciós költségek számolhatóak el;

c) a kutatási projekt mértékéig és idõtartamára igénybe
vett épületek és földterület költségei azzal, hogy az épüle-
tek tekintetében csak a kutatási projekt élettartamának
megfelelõ amortizációs költségek számolhatóak el, továb-
bá a földterület esetében a kereskedelmi célú átruházás, il-
letve a ténylegesen felmerülõ beruházási költségek elszá-
molhatók;

d) a projekt összes elszámolható költségeinek csak
70%-áig a kizárólag a kutatási tevékenységhez igénybe
vett tanácsadás és egyenértékû szolgáltatások költségei,
ideértve a kutatást, mûszaki ismereteket és a külsõ forrá-
sokból piaci áron megvásárolt, vagy licencia tárgyát képe-
zõ szabadalmakat, amennyiben a tranzakciót gazdaságilag
független felek között hajtották végre, és rosszhiszemûség
nem állapítható meg;

e) kiegészítõ általános költségek, amelyek a kutatási
projekt következtében közvetlenül merülnek fel;

f) egyéb mûködési kiadások, ideértve az anyagok, felsze-
relések és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül
a kutatási tevékenység következtében merülnek fel.

(2) Megvalósíthatósági tanulmányok támogatása alkal-
mazásában a tanulmány készítésének költségei számolha-
tóak el.

(3) Szabadalmak és iparjogvédelmi jogok megszerzésé-
nek és érvényesítésének támogatása alkalmazásában a
16. §-ban meghatározott költségek számolhatóak el.

A FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

37. §

Foglalkoztatási támogatást munkahelyteremtéshez, hát-
rányos helyzetû vagy megváltozott munkaképességû mun-

kavállaló felvételéhez és a megváltozott munkaképességû
munkavállalók foglalkoztatásának többletköltségeihez le-
het nyújtani.

38. §

(1) Amennyiben a támogatás munkahely létesítéséhez
kapcsolódik:

a) a támogatás intenzitása nem haladhatja meg a
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatáro-
zott mértéket;

b) a kedvezményezettnek 25%-ban hozzá kell járulnia
a finanszírozáshoz;

c) az elszámolható költségek köre az új munkavállalók
két éves idõszakra vonatkozó bérköltsége és annak járu-
lékai;

d) a létrehozott munkahely az utolsó 12 hónap átlagá-
val összehasonlítva nettó növekedést kell hogy jelentsen
mind a munkavállalói létszámban, mind az érintett létesít-
ményben, mind az érintett vállalkozásban;

e) a létrehozott munkahelyet a támogatásra jogosult ré-
gióban legalább három évig – kis- és középvállalkozások
esetében két évig – fenn kell tartani;

f) a létrehozott munkahelyre olyan munkavállalót kell
felvenni, aki korábban még nem állt alkalmazásban, elõzõ
munkahelyét elvesztette, vagy ennek veszélye közvetlenül
fenyegeti;

g) az újonnan létrehozott munkakörök számának meg-
állapításakor a részmunkaidõs és az idénymunkás alkal-
mazottak a teljes munkaidõben alkalmazottak arányos
törtrészének felenek meg;

h) a támogatás csak akkor nyújtható, ha a támogatás
iránti kérelem a munkahelyteremtés elõtt benyújtásra ke-
rült a támogatási kérelem elbírálójának;

i) a támogatás csak akkor nyújtható, ha a létrehozott
munkahely tárgyi eszköz vagy immateriális javak beruhá-
zását célzó projekt végrehajtásához kapcsolódik és a mun-
kahelyet a beruházás befejezésétõl számított három éven
belül hozzák létre.

(2) Amennyiben a támogatás hátrányos helyzetû vagy
megváltozott munkaképességû munkavállaló felvételéhez
kapcsolódik, az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

a) az érintett hátrányos helyzetû vagy megváltozott
munkaképességû munkavállaló vagy munkavállalók fog-
lalkoztatására vonatkozó összes támogatás bruttó támoga-
tási intenzitása, – a felvételt követõ egy év bérköltségeinek
százalékában kifejezve – nem haladhatja meg a hátrányos
helyzetû munkavállalók esetében az 50%-ot, illetve meg-
változott munkaképességû munkavállalók esetében a
60%-ot;

b) a kötelességszegés miatti jogszerû elbocsátás esetét
kivéve a munkavállalót vagy munkavállalókat legalább
12 hónapig folyamatosan foglalkoztatni kell;

c) ha a felvétel nem eredményezi az érintett létesítmény
munkavállalói létszámának nettó növekedését, egy vagy
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több munkahely megüresedése önkéntes kilépés, öregségi
nyugdíjazás, önkéntes munkaidõ-csökkentés vagy köte-
lességszegés miatti jogszerû elbocsátás és nem létszámle-
építés következtében történik.

(3) Amennyiben a támogatást megváltozott munkaké-
pességû munkavállaló foglalkoztatásának többletköltsé-
geihez nyújtják, a támogatás a (2) bekezdés alapján nyúj-
tott támogatással együtt nem haladhatja meg a munkavál-
laló vagy munkavállalók megváltozott munkaképességé-
bõl következõ alacsonyabb termelékenység, valamint a
következõ költségek bármelyikének kompenzálásához
szükséges mértéket:

a) a létesítmények átalakításának költségei;
b) a kizárólag a megváltozott munkaképességû munka-

vállaló vagy munkavállalók segítésére alkalmazott mun-
kavállalók munkaerõköltségei;

c) az általuk használt berendezések átalakításának vagy
beszerzésének költségei.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott költségek akkor
számolhatók el, ha azokon a költségeken felül jelentkez-
nek, amelyek akkor merülnének fel, ha a kedvezményezett
nem megváltozott munkaképességû munkavállalókat fog-
lalkoztatna, bármely olyan idõszakban, amelyben a meg-
változott munkaképességû munkavállalót vagy munkavál-
lalókat ténylegesen foglalkoztatta.

(5) Ha a kedvezményezett védett munkahelyet biztosít,
a támogatás a (3)–(4) bekezdésben foglaltakon túlmenõen
fedezheti – de nem haladhatja meg – az érintett létesítmény
építési, üzembe helyezéssel kapcsolatos vagy bõvítési
költségeit, valamint bármely, a fogyatékossággal élõ mun-
kavállalók foglalkoztatásából eredõ adminisztrációs és
szállítási költséget.

(6) A (3)–(5) bekezdés értelmében mentesülõ támogatá-
si programok mentességének feltétele, hogy a kedvezmé-
nyezett nyilvántartást vezessen, amely lehetõvé teszi an-
nak ellenõrzését, hogy a nyújtott támogatás megfelel az
e bekezdésben és a 2204/2002/EK bizottsági rendelet
8. cikk (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek.

A KÉPZÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

39. §

(1) Képzési támogatást általános és speciális képzéshez
lehet nyújtani.

(2) E rendelet alapján képzési támogatás a kedvezmé-
nyezettel munkaviszonyban álló munkavállalók képzésé-
hez nyújtható.

(3) Elszámolható költségek:
a) az oktatók költségei;
b) az oktatók és a képzésben résztvevõk utazási költ-

ségei;

c) egyéb folyó költségek (pl. anyagköltség, ellátmány
költsége);

d) az eszközök és berendezések amortizációja, amely
kizárólag a képzési projekt céljaira történõ felhasználásuk
során következik be;

e) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgál-
tatások költségei;

f) a képzésben résztvevõk személyes költségei az
a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek
összegével egyezõ mértékig azzal, hogy a képzésben részt-
vevõk személyes költségei vonatkozásában csak a képzés-
ben ténylegesen eltöltött idõ vehetõ számításba, az ebbõl
termelésben eltöltött idõ vagy annak megfelelõje levonása
után.

(4) Az elszámolható költségeket dokumentált bizonyí-
tékokkal kell alátámasztani, áttekinthetõen és tételesen
részletezve.

(5) Az egyes – azonos elszámolható költségekkel ren-
delkezõ – projektekhez nyújtható, bármely támogatás in-
tenzitása nem haladhatja meg a (6)–(8) bekezdésben meg-
határozott mértékeket.

(6) A maximális támogatási intenzitás
a) általános képzéshez:
aa) kis- és középvállalkozások esetében 70%;
ab) nagyvállalkozások esetében 50%;
b) speciális képzéshez:
ba) kis- és középvállalkozások esetében 35%;
bb) nagyvállalkozások esetében 25%.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott maximális támo-
gatási intenzitások 10 százalékponttal növelhetõk a hátrá-
nyos helyzetû munkavállalóknak nyújtott képzés esetén.

(8) A (6) bekezdésben meghatározott maximális támo-
gatási intenzitások 5 százalékponttal növelhetõk a Pest
megyében és Budapesten mûködõ kedvezményezettek
esetében, és 10 százalékponttal növelhetõk a Pest megyén
és Budapesten kívül mûködõ kedvezményezettek eseté-
ben.

A CSEKÉLY ÖSSZEGÛ TÁMOGATÁSOKRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

40. §

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltéte-
le, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ három
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támo-
gatások támogatástartalmáról.

(2) A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése
idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(3) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaíté-
lésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két
pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegû támogatás teljes
összegét figyelembe kell venni.

2007/80. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5667



(4) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a
kedvezményezettet a pályázati felhívásban, illetve a támo-
gatási szerzõdésben arról, hogy csekély összegû támoga-
tásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell
a bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és
az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésé-
re, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos össze-
gét támogatástartalomban kifejezve.

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ
KÖZÖS SZABÁLYOK

41. §

Nem nyújtható támogatás:
a) azon szervezet részére, amellyel szemben az Európai

Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötele-
zõ határozata van érvényben;

b) csõd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt
álló szervezetnek és a nehéz helyzetben lévõ vállalkozá-
sok megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott ál-
lami támogatásról szóló 2004/C 244/02 számú bizottsági
közlemény 2.1 alpontja szerinti nehéz helyzetben lévõ vál-
lalkozásnak.

42. §

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos
okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjá-
tól számított tíz évig megõrizni.

43. §

(1) Egy projekthez igénybe vett összes támogatás – füg-
getlenül attól, hogy annak finanszírozása közösségi, orszá-
gos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási
intenzitása nem haladhatja meg az állami támogatásra vo-
natkozó irányadó közösségi szabályban vagy az Európai
Bizottság támogatást jóváhagyó határozatában megjelölt
támogatási intenzitást.

(2) Az elszámolható költségek körét a pályázati felhí-
vásban vagy útmutatóban az Sztv. elõírásainak megfele-
lõen is meg kell határozni.

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételek-
kel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) A 3. § a)–h) pontjai és a 4–26. §-ok hatálybalépésé-
rõl külön kormányrendelet rendelkezik.

(3) E rendelet alapján döntés csekély összegû és regio-
nális beruházási támogatások, valamint a K+F+I Keretsza-
bály hatálya alá tartozó támogatások tekintetében 2013.
december 31-ig hozható.

(4) E rendelet alapján támogatási döntés foglalkoztatási,
képzési, kis- és középvállalkozások részére nyújtott K+F
támogatás tekintetében 2008. június 30-ig hozható.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
28. §-a, valamint a Rendelet melléklete hatályát veszti.

(6) E rendelet
– az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a nemzeti regio-

nális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló
1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302. 2006.11.1.
29. o.);

– az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a kis- és közép-
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ
alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet
(HL L 10. 2001.1.13. 33. o.);

– az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a foglalkozta-
tásra nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 2204/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 337.
2001.12.13. 3. o.);

– az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a képzési támo-
gatásokra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK bizottsá-
gi rendelet (HL L 10. 2001.1.13. 20. o.), valamint

– az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a
csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379. 2006.12.28.
5. o.)

– a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott
állami támogatások közösségi keretszabály (HL C 323;
2006.12.30.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

45. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) Az Alapból támogatást kaphatnak belföldi székhe-
lyû, vagy az Európai Gazdasági Térség területén szék-
hellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezõ jogi
személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozók, Magyarországon tartózkodási hellyel
rendelkezõ természetes személyek, valamint ezek konzor-
ciumai.”

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
10. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ (3) és
(4) bekezdés lép:
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„(3) Az Alapból támogatás nyújtható
a) nyílt pályázati rendszerben, támogatási programok

keretében;
b) pályázaton kívül, jogszabályon, nemzetközi szerzõ-

désen, illetve kérelmen alapuló döntés alapján e jogsza-
bályban foglaltakkal összhangban az Atv.-ben meghatáro-
zott mértékig.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti, kérelmen alapuló
döntés esetén a kérelmeket a Hivatalhoz kell benyújtani, a
kérelmek alapján nyújtott támogatásról a Hivatal elnöké-
nek indokolással ellátott elõterjesztése alapján a miniszter
dönt az Alap – Tanáccsal egyeztetett – felhasználási tervé-
ben szereplõ, a pályázaton kívüli kérelmen alapuló támo-
gatások odaítélésére vonatkozó szempontoknak megfele-
lõen.”

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
10. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcso-
latos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés
napjától számított tíz évig megõrizni.”

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(3) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje az
EK-Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében vál-
lalkozásnak minõsül, az egy projekthez nyújtható bármely
államháztartási forrásból származó támogatásra a Kutatási
és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támo-
gatások szabályairól szóló kormányrendelet szabályait
kell alkalmazni.”

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
147/2007. (VI. 26.) Korm.

rendelete

egyes iparjogvédelmi beadványok
elektronikus úton való benyújtására vonatkozó

részletes szabályokról

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény 118. §-ának (4) bekezdésében, a védje-
gyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi
XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és a
formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi
XLVIII. törvény 68. §-ának (1) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésé-

nek b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a
Kormány a következõket rendeli el:

Egyes iparjogvédelmi beadványok
elektronikus úton való benyújtása;

általános szabályok

1. §

(1) Szabadalmi bejelentés, használati mintaoltalmi beje-
lentés, formatervezési mintaoltalmi bejelentés, topográfia-
oltalmi bejelentés, védjegybejelentés, továbbá véd-
jegy-megújítási kérelem (a továbbiakban együtt: iparjog-
védelmi beadvány) elektronikus úton kizárólag a Magyar
Szabadalmi Hivatal által e célra rendszeresített elektroni-
kus ûrlap (a továbbiakban: elektronikus ûrlap) használatá-
val nyújtható be.

(2) A Magyar Szabadalmi Hivatal az iparjogvédelmi be-
adványok elektronikus úton történõ fogadását – az elektro-
nikus ügyintézés részletes szabályairól szóló külön jogsza-
bály értelmében – párbeszédre épülõ elektronikus ügyinté-
zés útján biztosítja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus ügyintézés le-
hetõsége a kormányzati portálon keresztül, vagy közvetle-
nül a Magyar Szabadalmi Hivatal internetes honlapján
üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren érhetõ el.

(4) Az elektronikus ûrlap díjtalanul érhetõ el. Az ügyfél
vagy képviselõje az általa kitöltött elektronikus ûrlapot az
annak beérkeztét követõen megjelenített kapcsolati muta-
tón (linken) tekintheti meg és töltheti le; a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal a beérkezett iparjogvédelmi beadványt az
ügyfél elektronikus levélcímére nem küldi vissza.

(5) Az elektronikus úton benyújtott iparjogvédelmi be-
adványért fizetendõ díj összegére, valamint a díjfizetés
módjára és egyéb feltételeire a Magyar Szabadalmi Hiva-
tal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell alkal-
mazni.

(6) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben
egyebekben az elektronikus ügyintézés általános szabá-
lyait kell alkalmazni.

2. §

Az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható
dokumentumok részletes technikai szabályairól szóló kü-
lön jogszabály alkalmazásában az e rendelet mellékletében
meghatározott szabványoknak és mûszaki elõírásoknak
megfelelõ adatmegjelenítési formátumokat kell úgy tekin-
teni, hogy azok kielégítik az említett külön jogszabályban
meghatározott feltételeket.
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Az iparjogvédelmi beadvány elektronikus úton való
benyújtása elektronikus aláírással

3. §

Az ügyfél vagy képviselõje az iparjogvédelmi bead-
ványt elektronikus úton elektronikus aláírással a Magyar
Szabadalmi Hivatal elektronikus ügyintézési rendszerén
keresztül nyújthatja be, feltéve, hogy az elektronikus ûrla-
pot külön jogszabályban meghatározott közigazgatási fel-
használásra alkalmas elektronikus aláírással látja el.

Az iparjogvédelmi beadvány elektronikus úton való
benyújtása ügyfélkapu használatával

4. §

A természetes személy ügyfél, illetve képviselõ az ipar-
jogvédelmi beadványt elektronikus úton az ügyfélkapun
keresztül történõ bejelentkezést követõen is benyújthatja a
Magyar Szabadalmi Hivatal elektronikus ügyintézési
rendszerén keresztül.

Az elektronikus úton benyújtott
iparjogvédelmi beadvány kellékei

5. §

(1) Az e rendeletben meghatározott eltérésekkel az
elektronikus úton benyújtott iparjogvédelmi beadványnak
tartalmaznia kell az egyes iparjogvédelmi beadványokra
megállapított részletes alaki szabályokról szóló külön jog-
szabályokban meghatározott kellékeket, és annak ki kell
elégítenie az egyes iparjogvédelmi beadványokkal szem-
ben az említett külön jogszabályokban támasztott követel-
ményeket.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett külön jogszabály
megköveteli, hogy az ügyfél, illetve a képviselõ az ipar-
jogvédelmi beadványt aláírja, e külön jogszabályt a követ-
kezõ eltérésekkel kell alkalmazni:

a) ha az ügyfél vagy képviselõje elektronikus aláírással
rendelkezik, az elektronikus ûrlapot az ügyfél, illetve az
ügyfelek mindegyike vagy a képviselõ a 3. § szerinti elekt-
ronikus aláírással látja el;

b) mellõzhetõ az ügyfélnek, illetve az ügyfelek mind-
egyikének vagy a képviselõnek az aláírása az iparjogvé-
delmi beadvány ügyfélkapus azonosítást követõ benyújtá-
sa esetén.

(3) A használati mintaoltalmi bejelentés elektronikus
úton való benyújtása esetén mellõzhetõ a leírás és az
igénypontok, valamint a rajzok utolsó oldalának az ügyfél
vagy a képviselõ általi aláírása.

6. §

(1) Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló
elektronikus ûrlaphoz a következõ mellékletek kizárólag
az e rendelet mellékletének 1. pontjában meghatározott
képi adatmegjelenítési formátumban csatolhatók:

a) szabadalmi és használati mintaoltalmi bejelentés
esetén a rajz;

b) formatervezési mintaoltalmi bejelentés esetén a min-
ta ábrázolása;

c) topográfiaoltalmi bejelentés esetén a topográfia ábrá-
zolása (ideértve azt az ábrázolást is, amelyen a topográfia
üzleti titokként kezelt részeit felismerhetetlenné tették);

d) védjegybejelentés és védjegy-megújítási kérelem
esetén a megjelölés ábrázolása, kivéve, ha az a közönséges
írásmódtól nem tér el, és nem tartalmaz a magyar ábécé be-
tûitõl különbözõ karaktert.

(2) Az (1) bekezdés alapján csatolt melléklet fájlmérete
oldalanként legfeljebb 250 Kbyte lehet, azzal, hogy egy
formatervezési mintaoltalmi bejelentésbe foglalt egy vagy
több mintáról összesen legfeljebb 100 nézet csatolható.

(3) Topográfiaoltalmi bejelentés elektronikus úton való
benyújtása esetén a topográfia tekercsen történõ ábrázolá-
sára vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók.

7. §

(1) Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló
elektronikus ûrlaphoz a következõ mellékletek kizárólag
az e rendelet mellékletének 2. pontjában meghatározott,
képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési
formátumban csatolhatók:

a) szabadalmi bejelentés esetén – a (4) bekezdésben
meghatározott kivétellel – a leírás egy vagy több igény-
ponttal, a kivonat és az elsõbbségi irat;

b) használati mintaoltalmi bejelentés esetén a leírás egy
vagy több igényponttal és az elsõbbségi irat.

(2) Az (1) bekezdés alapján csatolt melléklet fájlmére-
te – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – egyenként leg-
feljebb 3 Mbyte lehet.

(3) A szabadalmi leírás egy vagy több igényponttal fájl-
mérete legfeljebb 25 Mbyte lehet.

(4) A szabadalmi leírás külön részeként elkészítendõ
szekvencialista, illetve az arra vonatkozó táblázat kizáró-
lag az e rendelet mellékletének 3. pontjában meghatározott
szövegszerû adatmegjelenítési formátumban csatolható
azzal, hogy az így csatolt melléklet fájlmérete legfeljebb
3 Mbyte lehet.

8. §

(1) A 6–7. §-okban nem említett mellékletek az iparjog-
védelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus ûr-
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laphoz a következõ adatmegjelenítési formátumok egyiké-
ben csatolhatók:

a) az e rendelet mellékletének 2. pontjában meghatáro-
zott, képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjele-
nítési formátum;

b) az e rendelet mellékletének 2. pontjában meghatáro-
zott, képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjele-
nítési formátum kivételével az elektronikus ügyintézési el-
járásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai
szabályairól szóló külön jogszabály mellékletében megha-
tározott adatmegjelenítési formátum, feltéve, hogy azt az
ügyfél vagy képviselõje külön jogszabályban meghatáro-
zott közigazgatási felhasználásra alkalmas elektronikus
aláírással látja el.

(2) Az (1) bekezdés alapján csatolt mellékletek egyen-
ként nem haladhatják meg a 3 Mbyte-ot.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba; rendel-
kezéseit a hatálybalépését követõen – elektronikus
úton – benyújtott iparjogvédelmi beadványokra kell alkal-
mazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a védjegybejelentések elektronikus úton való be-
nyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló
306/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet
a 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelethez

1. Képi adatmegjelenítési formátum: JPEG (.jpg)

2. Képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegje-
lenítési formátum: Portable Document Format (.pdf) leg-
alább 1.3., azzal, hogy az e formátumban csatolt fájlnak a
felhasznált betûkészleteket beágyazva kell tartalmaznia; a
fájl feldolgozhatósága (pl. nyomtatása, szövegének keres-
hetõsége vagy másolhatósága) nem korlátozható.

3. Szövegszerû adatmegjelenítési formátum

3.1. Karakterszintû megjelenítésre vonatkozó formátu-
mok:

ISO/IEC 646:1991 (7 bites karakterkészlet információ-
csere biztosításához, ASCII)

ISO 8859–1:1998 (Latin–1, 8 bites grafikus karakter-
készlet)

ISO 8859–2:1999 (Latin–2), a magyar referenciakész-
letre vonatkozóan az MSZ 7795–3:1992 ASCII és
ASCII/PC kód szerinti eltéréssel is

ISO 10646:2003 (Unicode v.4.0)
WIPO Standard ST.25 (Standard for the Presentation of

Nucleotide and Amino Acid Sequence Listings in Patent
Applications)

3.2. Karakterszinten túli jellemzõket meghatározó szö-
vegszerû formátumok:

Karakterszinten túli jellemzõket nem használó, a
3.1. pontban meghatározott karakterformátumot alkalma-
zó állomány, a következõ sorlezárás-jelzések egyikével:
együttes kocsivissza-soremelés, önálló soremelés vagy
önálló kocsivissza (együttesen: egyszerûszöveg-formá-
tum)

A Kormány
148/2007. (VI. 26.) Korm.

rendelete

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló

361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet
és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási

Alapból történõ finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi
CXXXII. törvény 16. §-a (14) bekezdésének e) pontjában,
valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat
rendeli el:

1. §

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a következõ 6/A. §-sal
egészül ki:

„6/A. § (1) A Tv. 9. §-ának (1) bekezdése alapján az
1. számú mellékletet érintõ átcsoportosítási kérelem
(e § alkalmazásában a továbbiakban: átcsoportosítási kére-
lem) nem irányulhat krónikus fekvõbeteg-szakellátási
szakmacsoportba tartozó kapacitás aktív fekvõbeteg-szak-
ellátási szakmacsoportba történõ átcsoportosítására.
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(2) Átcsoportosítást naptári évenként egy alkalommal
lehet kezdeményezni a miniszternél.

(3) Egy átcsoportosítási kérelem több szakmacsoportot
is érinthet. A kérelemben az átcsoportosítást szakmacso-
port és szakmacsoporton belül szakma szerint is részletez-
ni kell.

(4) Az átcsoportosítási kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az egészségügyi szolgáltató fenntartójának egyetér-

tését igazoló dokumentumot,
b) az átcsoportosítás részletes szakmai indokolását,
c) az egészségügyi szolgáltató és fenntartója nyilatko-

zatát az átcsoportosítás pénzügyi fedezetérõl,
d) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról,

hogy biztosítani tudja az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl
szóló rendelet által elõírt személyi és tárgyi feltételeket az
átcsoportosítással érintett szakmák tekintetében,

e) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy
az átcsoportosítással létrejövõ állapot nem ütközik az
egészségügyi szolgáltató által pályázatban vállalt kötele-
zettségekkel, és megfelel a szakellátási kapacitások felosz-
tásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályok-
ról szóló rendeletben meghatározott feltételeknek,

f) az illetékes szakmai kollégium véleményét,
amennyiben meglévõ szakmacsoportban új szakma jön
létre.

(5) A Tv. 9. §-ának (2) bekezdése alapján a döntés során
a miniszter figyelembe veszi:

a) az egy ágyra jutó lakosságszám adatokat,
b) az intézmény elõzõ finanszírozási évre vonatkozó

egy ágyra jutó forgalmi adatait,
c) az átcsoportosítással érintett szakmák kihasználtsá-

gára vonatkozó adatokat,
d) a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényt,
e) az átcsoportosítás eredményeként bekövetkezõ in-

tézményi teljesítményvolumen-változást, és annak finan-
szírozási vonzatát,

f) az ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézetének
arra vonatkozó véleményét, hogy az átcsoportosítás nem
veszélyezteti az ellátási kötelezettség teljesítését, és a
csökkentett kapacitású szakma tekintetében nem jár a
szakmai színvonal csökkenésével,

g) az illetékes szakmai kollégium véleményét,
h) az OEP álláspontját.
(6) Az átcsoportosítható kapacitásmennyiségnek a Tv.

9. §-ának (1) bekezdése alapján történõ megállapítása so-
rán nem lehet felfelé kerekíteni.

(7) A miniszter döntésérõl a Tv. 9. §-ának (2) bekezdé-
sében meghatározottakon túl tájékoztatja az ÁNTSZ terü-
letileg illetékes regionális intézetét is.

(8) Az átcsoportosítás során az egészségügyi szolgálta-
tások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásá-
nak részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.

rendelet 25. számú mellékletében foglaltakat figyelembe
kell venni.”

2. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 37. §-a a következõ
(9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A többlet teljesítményvolument, többlet krónikus
szorzót, illetve többlet fix díjat eredményezõ – az Eftv.
9. §-ának (1) bekezdésén alapuló – kapacitásátcsoportosí-
tás esetén a finanszírozási szerzõdés megkötéséhez a pénz-
ügyminiszter elõzetes jóváhagyása szükséges.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép ha-
tályba.

(2) Azon egészségügyi szolgáltatók, amelyek e rendelet
hatálybalépése elõtt átcsoportosítási kérelmet nyújtottak
be, és kérelmük elbírálása még nem történt meg, e rendelet
hatálybalépésétõl számított harmadik hónap végéig egy íz-
ben új kérelmet nyújthatnak be, ezen túlmenõen ha a már
benyújtott kérelmük nem felel meg az e kormányrendelet-
ben elõírt követelményeknek, a benyújtott kérelmüket mó-
dosíthatják.

(3) Azon egészségügyi szolgáltatók, melyek átcsopor-
tosítási kérelmét e rendelet hatálybalépése elõtt a miniszter
már elbírálta, e rendelet hatálybalépését követõ harmadik
hónap végéig még egy ízben nyújthatnak be átcsoportosí-
tási kérelmet.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
149/2007. (VI. 26.) Korm.

rendelete
a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni

jövedéki adó visszatérítés feltételeirõl és szabályairól
szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 129. §-a (1) bekezdésének a) pontjában
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kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) be-
kezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében el-
járva a következõket rendeli el:

1. §

A mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki
adó visszatérítés feltételeirõl és szabályairól szóló
216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. Rendelet) 3. §-a (1) bekezdésének a)–b) és d) pont-
jai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[A jövedéki adó visszatérítésére vonatkozó igényjogo-
sultságot]

„a) a mezõgazdasági termelõ a megmûvelt föld helyraj-
zi száma alapján a földmûvelésügyi hatósági jogkörében
eljáró területileg illetékes megyei Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatallal (a továbbiakban: földmûvelésügyi
hatóság) a 2. számú melléklet,

b) az erdõgazdálkodó az erdõterület fekvése alapján az
erdészeti hatósági jogkörében eljáró területileg illetékes
megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatallal
(a továbbiakban: erdészeti hatóság) a 3. számú melléklet,”

„d) a szarvasmarhatartó a tehén tartási helye alapján te-
rületileg illetékes megyei földmûvelésügyi hatósággal az
5. számú melléklet”
[szerint igazoltatja.]

2. §

A Korm. Rendelet 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A jogosult a jövedéki adó visszatérítésére vonatko-
zó igényérõl a Vám- és Pénzügyõrség eljárásra – a szék-
hely, ennek hiányában a telephely (több telephely esetén
az elsõként bejelentett telephely), az egyéni vállalkozónak
nem minõsülõ természetes személy esetén a lakóhely sze-
rint – illetékes regionális jövedéki központjához (a továb-
biakban: regionális jövedéki központ) tesz bevallást az
erre a célra rendszeresített adóbevallási nyomtatványon. A
bevalláshoz – az elektronikusan benyújtott bevallás kivé-
telével – csatolni kell a 4. § szerinti bizonylatokat.”

3. §

(1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba, rendel-
kezéseit elsõ ízben a 2007. június 30-át követõen keletke-
zett adó-visszaigénylési jogosultság bevallására kell alkal-
mazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Korm.
rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében a „megyei (fõvárosi)
földmûvelésügyi hivatalnak” szövegrész helyébe a „föld-
mûvelésügyi hatóságnak” szövegrész, 3. §-ának (4) bekez-
désében a „megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatal”
szövegrész helyébe a „földmûvelésügyi hatóság”, a Korm.

rendelet 2. és 5. számú mellékleteiben a „Földmûvelésügyi
Hivatal” szövegrész helyébe a „földmûvelésügyi hatóság”
szövegrész lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
150/2007. (VI. 26.) Korm.

rendelete
az ózdi martinsalak felhasználásával készült

lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítésérõl szóló
40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkot-
mány 35. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában megálla-
pított feladatkörében a következõket rendeli el:

1. §

(1) Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakó-
épületek tulajdonosainak kárenyhítésérõl szóló 40/2003.
(III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Támogatásban részesíthetõ mindazon károsult la-
kástulajdonos, aki lakóépületének károsodását 2002. janu-
ár 15-ig bejelentette, és akinél az Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: OKF) által megren-
delt szakértõi vizsgálat megállapította, hogy az ózdi mar-
tinsalak felhasználása miatt, építési engedéllyel épített, ál-
tala lakott lakását, lakóépületét kár érte.”

(2) Az R. 1. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A támogatás a károsodott ingatlan helyreállítására,
„E” kategóriába sorolt ingatlan esetében új lakás építésére
vagy lakás vásárlására fordítható, a kárenyhítési határozat
jogerõssé válását követõ év december 31-éig.”

2. §

Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A bontással együtt kalkulált újjáépítési költség
megtérítésére fordított támogatás, illetve a lakások vásár-
lása esetén a támogatás mértéke nem haladhatja meg az
(1) bekezdésben meghatározott mértékû lakásnagyságra
esõ részt, illetve a korábbi lakás komfortfokozatának, ké-

2007/80. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5673



szültségi állapotának megfelelõ mértéket, és a támogatás
mértéke nem haladhatja meg a négyzetméterenkénti bruttó
140 000 Ft összeget.”

3. §

Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Ha a szakértõi vizsgálat óta eltelt idõszakban az
épület az állagromlás miatt életveszélyessé és azonnal
bontandóvá vált, akkor az épület az elsõfokú építésügyi
hatóság bontási kötelezése alapján is „E” kategóriába so-
rolható. Az épületkategória átsorolásáról készült határoza-
tot az elsõfokú építésügyi hatóság az érintettekkel egyidõ-
ben megküldi a másodfokú építésügyi hatóságnak. Az
épületkategória az idõszakos és soron kívüli szakértõi
vizsgálat alapján is módosulhat. A soron kívüli átsorolást a
károsult saját költségére kezdeményezheti. Ha a kérelem
megalapozott, az OKF a szakértõi díjat a károsultnak
visszatéríti.”

4. §

Az R. 5. §-ának a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A támogatás odaítélésérõl a jegyzõ dönt.
(2) A károsodott lakóingatlan helyreállításáról, újjáépí-

tésérõl vagy bontásáról – a kárenyhítési határozat megho-
zatala elõtt – az elsõfokú építésügyi hatóság külön határo-
zatban rendelkezik.

(3) A lakást vásárló tulajdonosok támogatásának felté-
tele, hogy a visszamaradó ingatlant a károsult az illetékes
települési önkormányzat részére ingyenes tulajdonszerzés
céljából felajánlja. Amennyiben az önkormányzat az in-
gatlant nem fogadja el, az ingyenesen állami tulajdonba
kerül.”

5. §

Az R. 7. §-ának a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A települési önkormányzat a részére biztosított

költségvetési támogatás összegével a zárszámadás kereté-
ben és rendje szerint, valamint külön is köteles elszámolni.
A támogatás a tárgyév december 31-én kötelezettségválla-
lással terhelt maradványa jogszerûen a tárgyévet követõ év
december 31-éig használható fel. A külön elszámolást az
önkormányzat támogatottanként és önkormányzati össze-
sítésben az építési munkák befejezését követõ 30 napon
belül, de legkésõbb a tárgyévet követõ február 28-áig, de-
cember 31-i fordulónappal a Magyar Államkincstár illeté-
kes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) két
példányban elszámolást küld, amelynek egy példányát az
Igazgatóság továbbítja az OKF részére.

(2) A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
a helyreállítási, újjáépítési és kárenyhítési feladatok éves
teljesítésérõl az önkormányzati elszámolások határidejét
követõ 30 napon belül tájékoztatja a Kormányt.”

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, a folyamatban lévõ ügyekben a korábbi rendelke-
zések az irányadóak.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 1. §-a (7) bekezdésének elsõ mondatában a

„használtan” szövegrész,
b) az R. 2. §-ának (1) bekezdésében a „használt” szö-

vegrész
a hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
6. §-ának (1) bekezdésében és a (3) bekezdésében a „BM
OKF” szövegrész helyébe az „OKF” szöveg lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
151/2007. (VI. 26.) Korm.

rendelete

az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mûszaki
vezetõi szakmagyakorlási jogosultság részletes

szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
és a településtervezési és az építészeti-mûszaki

tervezési, valamint az építésügyi mûszaki szakértõi
jogosultság szabályairól szóló

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védel-
mérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekez-
désének f), h), o) és q) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendeli el:

1. §

Az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mûsza-
ki vezetõi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabá-
lyairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továb-
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biakban: Émer.) 7. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) A szakmagyakorlási tevékenységet folytató kérel-
mére – külön jogszabályban meghatározott igazgatási
szolgáltatási díj fizetése mellett – a területi kamara hatósá-
gi bizonyítványt állít ki a (2) bekezdés b)–d) pontjaiban
foglalt adatokról.”

2. §

(1) Az Émer. 10. §-ának (1) bekezdése a következõ
f) ponttal egészül ki:

[A területi kamara törli a névjegyzékbõl azt a személyt,]
„f) akit egy éven belül három alkalommal – a tevékeny-

ségre vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok meg-
sértése miatt – figyelmeztetésben részesített.”

(2) Az Émer. 10. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) A területi kamara felfüggeszti annak a személynek
a szakmagyakorlási jogosultságát,

a) akit egy éven belül két alkalommal figyelmeztetés-
ben részesített, legfeljebb fél év idõtartamra,

b) akit az építésfelügyeleti hatóság egy éven belül két
alkalommal jogerõsen építésfelügyeleti bírsággal sújtott,
legfeljebb egy év idõtartamra.”

3. §

(1) A településtervezési és az építészeti-mûszaki terve-
zési, valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság
szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Jr.) 16. §-ának (1) bekezdése a következõ
d)–f) pontokkal egészül ki:

[Törölni kell a névjegyzékbõl azt a személyt,]
„d) aki a névjegyzéki érvényességi idõn belül a név-

jegyzéki megújítását nem kérelmezte;
e) akivel szemben a szakmai kamarai tagságot kizáró

ok merül fel;
f) akivel kapcsolatban a névjegyzéki bejegyzést köve-

tõen merült fel olyan tény vagy adat, amely a szakmagya-
korlási tevékenység engedélyezését nem tette volna lehe-
tõvé.”

(2) A Jr. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A területi kamara felfüggeszti annak a személynek
a szakmagyakorlási jogosultságát,

a) akit egy éven belül két alkalommal figyelmeztetés-
ben részesített, legfeljebb fél év idõtartamra;

b) akit az építésfelügyeleti hatóság egy éven belül két
alkalommal jogerõsen építésfelügyeleti bírsággal sújtott
legfeljebb egy év idõtartamra;

c) akinek a kamarai tagságát a területi kamara felfüg-
gesztette, legfeljebb egy év idõtartamra.”

4. §

A Jr. 19. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) Az É1 jelû építészeti tervezési fokozattal név-
jegyzékbe bejegyzett személyt – a vezetõ tervezõi cím
megtartása mellett – É jelû építészeti tervezési szakterü-
letbe kell sorolni a (8) bekezdés szerint. A 3. § (4) bekez-
dés szerinti végzettséggel és 5 éves tervezési gyakorlat-
tal rendelkezõ É2 jelû tervezési fokozattal névjegyzék-
ben lévõ személyt É jelû építészeti tervezési szakterület-
be kell sorolni a (8)–(9) bekezdés szerint. Az É2 jelû ter-
vezési fokozatban új tervezési jogosultság a (3) bekez-
dés a) pontja szerinti végzettséggel 2010. december
31-ig állapítható meg.”

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Émer. 1. §-a (2) bekezdésének 6. pontjában a

„szakmai ismeretek” szövegrész helyébe a „szak-
mai – szakirányú középfokú végzettség esetén a szakterü-
letre vonatkozó mûszaki – ismeretek” szöveg lép,

b) az Émer. 11. §-ának (1) bekezdésében a „Budapesti
Mérnöki Kamarához” szövegrész helyébe a „Budapesti és
Pest Megyei Mérnöki Kamarához” szöveg lép,

c) az Émer. 1. és 2. mellékletének helyébe e rendelet
melléklete lép,

d) a Jr. 11. §-a (3) bekezdésének d) pontjában a „befi-
zetését igazoló csekkszelvényt vagy annak másolatát;”
szövegrész helyébe a „befizetésének igazolását;” szöveg
lép,

e) a Jr. 12. §-ának (3) bekezdésében „Az országos szak-
mai kamara a vezetõ” szövegrész helyébe a „A vezetõ”, a
„bírálja el” szövegrész helyébe a „kell elbírálni” szöveg
lép,

f) a Jr. 13. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „jelölést
(betû és számjelet) az 1–3. melléklet” szövegrész helyébe
a „névjegyzéki jelölést az 1–3. melléklet és a kamara sza-
bályzata” szöveg lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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Melléklet a 151/2007. (VI. 26.) Korm. rendelethez

,,1. melléklet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez

A felelõs mûszaki vezetõk besorolása

I. Rész

Épületek, továbbá a II. részben foglaltak kivételével egyéb építmények építési, tereprendezési, felszíni vízelvezetési,
épületgépészeti és épületvillamossági építési-szerelési tevékenysége esetén

1. ,,A” kategória

a) Tevékenységi kör:
Az építmények megépítésére, átalakítására, bõvítésére, felújítására, helyreállításá-
ra, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint
tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelõs mûszaki vezetése korlátozás
nélkül.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-Ép/A – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja,
napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles építészmérnöki, illetve okleveles építõmérnöki végzettség 3 éves szakmai gyakorlat
cb) építészmérnöki, illetve építõmérnöki, magasépítõ- és mélyépítési üzemmér-

nöki végzettség 4 éves szakmai gyakorlat
cc) felsõfokú technikusi végzettség kiegészítve építõmester kiegészítõ végzett-

séggel 2 éves szakmai gyakorlat
cd) felsõfokú szakirányú mûszaki szakképzettség kiegészítve építõmester, vala-

mint kivitelezõ szakmérnök végzettséggel 2 éves szakmai gyakorlat

2. ,,AM” kategória

a) Tevékenységi kör:
Mûemléki védelem alatt álló építmények megépítésére, átalakítására, bõvítésére,
felújítására, helyreállítására, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló
építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelõs mû-
szaki vezetése korlátozás nélkül.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-Ép/AM – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hó-
napja, napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
okleveles építészmérnöki végzettség 3 éves szakmai gyakorlat

mûemléki területen,
szakember irányítása
mellett

3. ,,B” kategória

a) Tevékenységi kör:
Az építmények megépítésére, átalakítására, bõvítésére, felújítására, helyreállításá-
ra, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint
tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelõs mûszaki vezetése:
aa) legfeljebb négy beépített szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig, és

összesen 2000 m2 szintterület nagyságig,
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ab) az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy
aba) az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan

mértékû teherváltozás – írásos szakértõi véleménnyel igazoltan – nem
következik be, mely a tartószerkezet megerõsítését, elbontását, megvál-
toztatását tenné szükségessé, továbbá

abb) ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetû égéster-
mék-elvezetõ berendezés építésére nem kerül sor, illetve

abc) az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építmé-
nyeket) nem jár együtt annak teherhordó szerkezeti változtatásával, épí-
tési munkák esetében korlátozás nélkül.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-Ép/B – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja,
napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles építész-, illetve okleveles építõmérnöki végzettség 1 éves szakmai gyakorlat
cb) építész-, illetve építõmérnöki, magasépítõ- és mélyépítési üzemmérnöki, tele-

pülésmérnöki, illetve városgazdasági üzemmérnöki vagy felsõfokú technikusi
végzettség 2 éves szakmai gyakorlat

cc) építõipari technikusi, szakközépiskolai végzettség 5 éves szakmai gyakorlat

4. ,,C” kategória

a) Tevékenységi kör:
Az építmények megépítésére, átalakítására, bõvítésére, felújítására, helyreállításá-
ra, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint
tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelõs mûszaki vezetése:

aa) legfeljebb összesen 1000 m2 szintterület nagyságig, 7,5 m építménymagassá-
gig és 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig,

ab) teherhordó és szakipari szerkezeteinek megváltoztatására nem irányuló
(pl. karbantartás, felújítás) építési-szerelési munkák esetében korlátozás
nélkül.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-Ép/C – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja,
napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
kõmûvesmesteri képesítés, illetve fa szerkezetû építmények esetén ácsmesteri ké-
pesítés 2 éves szakmai gyakorlat

5. ,,ÉG” kategória

a) Tevékenységi kör:
Az építmények víz, csatorna, gáz, központi fûtés, szellõzõ, klíma berendezéseinek
építés-szerelési munkáinak felelõs mûszaki vezetése korlátozás nélkül.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-Ép/ÉG – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónap-
ja, napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles gépészmérnöki végzettség 3 éves szakmai gyakorlat
cb) gépészmérnöki, gépész üzemmérnöki vagy felsõfokú technikusi, illetve gé-

pésztechnikusi végzettség 4 éves szakmai gyakorlat
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cc) a 3. a) pont aa) alpontjában meghatározott építménynagyságig az építmények
víz, csatorna, gáz, központi fûtés, szellõzõ, klíma berendezéseire irányuló épí-
tési munkák a szakmunka szakágának megfelelõ mesteri képesítés 5 éves szakmai gyakorlat

A névjegyzékben a kategória jele: „ÉG/C”

6. ,,ÉV” kategória

a) Tevékenységi kör:
Az építmények villamos, hírközlõ és épületfelügyeleti rendszer berendezései – az
épület fogyasztásmérõ készülékéig – szerelési munkáinak felelõs mûszaki vezetése
korlátozás nélkül.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-Ép/ÉV – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónap-
ja, napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles villamosmérnöki végzettség 3 éves szakmai gyakorlat
cb) villamosmérnöki, villamos üzemmérnöki vagy felsõfokú technikusi, továbbá

villamosipari technikusi végzettség 4 éves szakmai gyakorlat
cc) a 3. a) pont aa) alpontjában meghatározott építménynagyságig építmények

villamos, hírközlõ és épületfelügyeleti rendszer berendezései – az épület fo-
gyasztásmérõ készülékéig – szerelési munkáinak felelõs mûszaki vezetése
villanyszerelõ mesteri képesítéssel és 5 éves szakmai gyakor-

lattal
ellátható.

A névjegyzékben a kategória jele: „ÉV/C”

A sajátos építményfajták építési-szerelési munkáihoz

II. Rész

1. Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesít-
mények – az I. részbe tartozó építmények kivételével – építés-szerelési munkái

1.1. Utak, vasutak, repülõterek, kikötõk
1.1.1. ,,A” kategória:

a) Tevékenységi kör: az alábbi építmények építés-szerelési munkáinak felelõs mû-
szaki vezetése korlátozás nélkül:

aa) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat,
ab) vasút, földalatti vasút, sikló, függõpálya, sífelvonó,
ac) repülõtér, kikötõ,
ad) az aa)–ac) pontokban meghatározott építmények mûtárgyai (híd, áteresz,

alagút, aluljáró, támfal stb.),
ae) az aa)–ac) pontokban meghatározott építmények berendezései, tartozékai,

zajvédelmi létesítményei és vízelvezetése a befogadóig.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-KÉ/A – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónap-
ja, napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles építõmérnöki végzettség 3 éves szakmai gyakorlat
cb) építõmérnöki, mélyépítési, közlekedésépítési, vízellátási és csatornázási, víz-

gazdálkodási üzemmérnöki, illetve felsõfokú technikusi végzettség 5 éves szakmai gyakorlat
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1.1.2. ,,B” kategória:

a) Tevékenységi kör: az „A” kategóriában meghatározott építmények építési-szerelé-
si munkáinál az alábbi korlátozásokkal:

aa) út: gyorsforgalmi utak és létesítményeik kivételével,
ab) közúti mûtárgy: szabadnyílású híd 4 m-ig, áteresz 2 m átmérõig, támfal 3 m

magasságig,

ac) vasút: 1000 m vágányhosszúságig és 5 csoport kitérõig,
ad) vasúti mûtárgy: a vasúti építmények engedélyezésérõl szóló jogszabályban a

hatósági engedély nélkül létesíthetõ mûtárgyak,

ae) felújítás, átalakítás, bõvítés, javítás-karbantartás, elbontás építési-szerelési
korlátozás nélkül.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-KÉ/B – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónap-
ja, napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) az „A” kategóriában megjelölt végzettségek 1 éves szakmai gyakorlat
cb) közlekedésépítõ, útépítõ, vasútépítõ, hídépítõ, mélyépítõ technikusi vagy vas-

utaknál pályamesteri végzettség 5 éves szakmai gyakorlat

1.2. Vasútvillamossági építmények

1.2.1. ,,A” kategória:

a) Tevékenységi kör: a vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezér-
lés és villamos üzemû biztosítóberendezések építményei, berendezései építés-sze-
relési munkáinak felelõs mûszaki vezetése korlátozás nélkül.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-VV/A – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónap-
ja, napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles villamosmérnöki, okleveles közlekedésmérnöki végzettség 3 éves szakmai gyakorlat
cb) villamosmérnöki, üzemmérnöki, közlekedésmérnöki, üzemmérnöki, felsõ-

fokú villamosipari technikusi végzettség 5 éves szakmai gyakorlat

1.2.2. ,,B” kategória:

a) Tevékenységi kör: az „A” kategóriánál meghatározott építmények építés-szerelési
munkáinak felelõs mûszaki vezetése, az alábbi korlátozásokkal:

aa) vasúti villamos felsõvezeték, illetve vasúti biztosítóberendezések létesítése,
átalakítása, amelyek a vasúti építmények engedélyezésérõl szóló jogszabály-
ban hatósági engedély nélkül létesíthetõk,

ab) felújítás, átalakítás, bõvítés, javítás-karbantartás, elbontás esetében korlátozás
nélkül.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-VV/B – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónap-
ja, napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) vasút-villamossági, vasútgépészeti technikusi, továbbá a MÁV Tisztképzõ In-

tézetben szerzett végzettség 5 éves szakmai gyakorlat
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2. Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó épít-
ményrészek, mérnöki létesítmények – az I. részbe tartozó építmények kivételével – építési-szerelési munkái

2.1. ,,A” kategória:

a) Tevékenységi kör: korlátozás nélkül végezhetõ a felelõs mûszaki vezetõi tevékeny-
ség az alábbi építmények építés-szerelési munkái esetén:
aa) duzzasztó- és vízerõmûvek, hajózsilipek, árvízkapuk, kikötõi partfalak,
ab) öntözõtelepek, öntözõcsatornák, halastavak, tógazdaságok,
ac) víziközmûvek közüzemi hálózatai (beleértve az ipari, ivó- és tûzivíz hálózato-

kat, az egyesített és elválasztott rendszerû csatornahálózatokat, a nyílt és zárt
rendszerû csapadékvíz-elvezetõ hálózatokat),

ad) szennyvíztisztító telepek, víztermelõ telepek, vízkezelõ létesítmények, víztá-
rolók, hévízhasznosítási létesítmények,

ae) árvízvédelmi töltések, árvízvédelmi falak és mûtárgyaik,
af) belvízvédelmi csatornák és mûtárgyaik, szivattyútelepek,
ag) folyó- és tószabályozási mûvek, partvédõmûvek,
ah) vízrendezési és vízkormányzó földmûvek és mûtárgyaik,
ai) árvízvédelmi szükségtározók, tározók, záportározók és mûtárgyaik.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-VZ/A – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónap-
ja, napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles építõmérnöki végzettség 3 éves szakmai gyakorlat
cb) építõmérnöki, mélyépítési, közlekedésépítési, vízellátási és csatornázási, víz-

gazdálkodási üzemmérnöki, felsõfokú technikusi végzettség 5 éves szakmai gyakorlat

2.2. ,,B” kategória:

a) Tevékenységi kör: az „A” kategóriánál meghatározott építmények építés-szerelési
munkáinak felelõs mûszaki vezetése az alábbi korlátozásokkal:
aa) olyan vízi létesítmények építés-szerelési munkái, amelyek tönkremenetele

életveszélyt nem idéz elõ, vagy rendkívüli védelmi intézkedést nem követel,
továbbá

ab) vízi létesítmények építés jellegû felújítása, javítása, karbantartása.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-VZ/B – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónap-
ja, napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) az „A” kategóriában megjelölt végzettségek 1 éves szakmai gyakorlat
cb) vízügyi, vízközmûépítõ, mélyépítõ technikusi végzettség 5 éves szakmai gyakorlat

3. Távközlési építmények építési-szerelési munkái

3.1.1. ,,A” kategória:

a) Tevékenységi köre – a távközléshez szükséges olyan sajátos építmények építé-
si-szerelési munkáinak felelõs mûszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a ve-
zetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggõ – bur-
koló, tartó, védõ, jelzõ stb. – mûtárgyakat, különösen a tartozékokat és tartószerke-
zeteket, az antennatartó-szerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alag-
utakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzõket, védõmû-
tárgyakat.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-TE/A – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve
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c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles építészmérnöki, illetve okleveles építõmérnöki végzettség 3 éves szakmai gyakorlat
cb) építészmérnöki, illetve építõmérnöki, üzemmérnöki, magasépítõ- és mélyépí-

tõ-ipari felsõfokú technikusi, építõipari technikusi, villamosmérnök, mér-
nök-informatikus végzettség 5 éves szakmai gyakorlat

3.1.2. ,,B” kategória:

a) Tevékenységi köre: az „A” kategóriánál meghatározott építmények építési-szerelé-
si munkáinak felelõs mûszaki vezetése, kivéve a kettõnél több alrendszert (például
autópálya), valamint vezetékes és vezeték nélküli rendszereket integráló építmény-
nél.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-TE/B – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
építõipari technikusi, építõipari szakközépiskolai,
távközlési technikusi, posta mûszaki-tiszti végzettség 5 éves szakmai gyakorlat

3.2. Távközlési építmények villamos-szerelési munkái
3.2.1. ,,A” kategória:

a) Tevékenységi köre: a távközléshez szükséges olyan sajátos építmények villa-
mos-szerelési munkáinak felelõs mûszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a
vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüg-
gõ – burkoló, tartó, védõ, jelzõ stb. – mûtárgyakat, különösen a tartozékokat és tar-
tószerkezeteket, az antennatartó-szerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat,
alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzõket, védõ-
mûtárgyakat.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-TV/A – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónap-
ja, napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles villamosmérnöki végzettség 3 éves szakmai gyakorlat
cb) villamos mérnöki vagy üzemmérnöki, felsõfokú villamosipari technikusi,

végzettség 5 éves szakmai gyakorlat
3.2.2. ,,B” kategória:

a) Tevékenységi köre: az „A” kategóriánál meghatározott építmények szerelési mun-
káinak felelõs mûszaki vezetése, beleértve az URH sáv szerelését, de kivéve a ket-
tõnél több alrendszer (pl.autópályák), továbbá vezeték nélküli rendszer villamos
szerelését.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-TV/B – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónap-
ja, napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
Villamosipari-, távközlési technikus, villamosipari szakközépiskolai végzettség,
posta mûszaki-tiszti végzettség 5 éves szakmai gyakorlat

4. Szilárdásvány-bányászati, kõolaj- és földgázbányászati, illetve egyéb bányászati építmények építési-szerelési mun-
káinak felelõs mûszaki vezetése

4.1. ,,A” kategória:

a) Tevékenységi köre: szilárdásvány-bányászati, kõolaj- és földgázbányászati, illetve
egyéb bányászati építmények építési-szerelési munkáinak felelõs mûszaki vezetése
korlátozás nélkül.

2007/80. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5681



b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-BÁ/A – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónap-
ja, napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki, okleveles gáz- és olajipari mérnö-

ki, okleveles gépészmérnöki végzettség 3 éves szakmai gyakorlat

cb) bánya- és geotechnikai mérnöki, üzemmérnöki, gáz- és olajipari mérnöki,
üzemmérnöki, gépészmérnöki, gázszolgáltató szaküzem-szakmérnöki, felsõ-
fokú gépipari technikusi végzettség 5 éves szakmai gyakorlat

4.2. ,,B” kategória:

a) Tevékenységi köre: az „A” kategóriánál meghatározott építmények építési-szerelé-
si munkáinak felelõs mûszaki vezetése a mélymûvelésû bányák kivételével.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-BÁ/B – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónap-
ja, napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
gépipari technikusi, szakközépiskolai végzettség 5 éves szakmai gyakorlat

5. Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltõ telepek és tartozékaik építési-szerelési
munkának felelõs mûszaki vezetése

5.1. ,,A” kategória

a) Tevékenységi köre: szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, pro-
pán-bután töltõ telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelõs mûszaki
vezetése korlátozás nélkül

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-GO/A – területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja,
napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles gáz- és olajipari mérnöki, okleveles gépészmérnöki végzettség 3 éves szakmai gyakorlat
cb) gáz- és olajipari mérnöki, üzemmérnöki, felsõfokú technikusi végzettség 5 éves szakmai gyakorlat

5.2. ,,B” kategória

a) Tevékenységi köre: szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, pro-
pán-bután töltõ telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelõs mûszaki
vezetése kivéve gázátadó és gázfogadó állomások, kompresszorállomások, szi-
vattyúállomások, tartályparkok, DN 300 mm méretnél nagyobb átmérõjû csõveze-
tékek szerelési munkái, az elkészült rendszerek üzembe helyezése és próbaüzeme,
valamint ezekhez kapcsolódó feladatok.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-GO/B – területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja,
napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
gáz- és olajipari technikusi, gépészmérnöki technikusi, szakközépiskolai végzett-
ség 5 éves szakmai gyakorlat
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6. Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei

6.1. ,,A” kategória

a) Tevékenységi köre: Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések épít-
ményeinek felelõs mûszaki vezetése korlátozás nélkül.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-EN/A – területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja,
napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles gépészmérnöki, okleveles vegyészmérnöki végzettség és 3 éves szakmai gyakorlat
cb) gépészmérnöki, üzemmérnöki, vegyészmérnöki, üzemmérnöki, felsõfokú gé-

pész-, illetve vegyésztechnikusi végzettség 5 éves szakmai gyakorlat

6.2. ,,B” kategória:

a) Tevékenységi köre: Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések épít-
ményei 50 bar nyomásig és nyomás alatti vezetékek és berendezések 600 mm belsõ
átmérõig.

b) Jelölése a névjegyzékben:
MV-EN/B – területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja,
napja

c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
vegyész technikusi, gépésztechnikusi, szakközépiskolai végzettség 5 éves szakmai gyakorlat

7. Távhõvezetékek és berendezések építése

„A” kategória: föld feletti és föld alatti távhõvezeték, azok tartozékai és védõberendezéseinek építése.

a) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-TH/B – területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja,
napja

b) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ba) okleveles gépészmérnöki végzettség és 3 éves szakmai gyakorlat
bb) gépészmérnöki, üzemmérnöki végzettség és 5 éves szakmai gyakorlat

„B” kategória: föld feletti távhõvezeték, azok tartozékai és védõberendezéseinek épí-
tése.

a) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Távhõ – B + a területi kamara kódja + regisztrációs szám/érvényesség éve

b) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ba) gépész felsõfokú technikusi végzettség és 5 éves szakmai gyakorlat

8. Villamosság

8.1. ,,A” kategória: erõsáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kap-
csolóberendezések (nagy-, középfeszültségû hálózatoknál)

a) Jelölése a névjegyzékben:
MV-VI/A – területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja,
napja

b) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ba) okleveles villamosmérnöki végzettség és 3 éves szakmai gyakorlat
bb) villamos üzemmérnöki, felsõfokú technikusi végzettség és 5 éves szakmai gyakorlat
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8.2. ,,B” kategória: erõsáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kap-
csolóberendezések (kisfeszültségû hálózatoknál)

a) Jelölése a névjegyzékben:
MV-VI/A – területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja,
napja

b) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ba) az „A” kategóriában megjelölt végzettségek és 1 éves szakmai gyakorlat
bb) villamosipari technikusi végzettség és 5 éves szakmai gyakorlat
bc) villanyszerelõ mesteri képesítés

2. melléklet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Az építési mûszaki ellenõri névjegyzéki jel

I. ME – (szakterület jele) – területi kamara kódja – regisztrációs szám/év (érvényesség éve)

Szakterület jelölése:
É-I. = magasépítés,

M-I. = mélyépítés és mélyépítési mûtárgy

G-I. = építmény- és épületgépészet

V-I. = építmény- és épületvillamosság

É-II. = magasépítés,

M-II. = mélyépítés és mélyépítési mûtárgy

G-II. = építmény- és épületgépészet

V-II. = építmény- és épületvillamosság

II. ME – (szakterület jele) – területi kamara kódja – regisztrációs szám/év (érvényesség éve)
KÉ/I., ill. KÉ/II. = közlekedési építmények építése

VV/I., ill. VV/II. = vasút-villamossági építmények építése

VZ/I., ill. VZ/II. = vízgazdálkodási építmények építése

TÉ = távközlési építmények építése

TV = távközlési építmények villamos szerelése

BÁ = szilárdásvány-bányászati, kõolaj- és földgázbányászati építmények építése

GO = szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltõ
telepek és tartozékainak építése

EN = energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések sajátos mûszaki
építményei építése

TH/I., ill. TH/II. = távhõ termelésre és szállításra szolgáló sajátos mûszaki építmények építése

VI/I., ill. VI/II. = villamos energia termelésre, elosztásra és szállításra szolgáló sajátos mûszaki
építmények építése”
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A Kormány
152/2007. (VI. 26.) Korm.

rendelete

a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás
követelményeirõl szóló

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területren-
dezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrende-
zési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. tör-
vény 58. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény elõírásaival összhang-
ban – a következõket rendeli el:

1. §

(1) A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási köve-
telményekrõl szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. §-a felvezetõ szövegének helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„3. § A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek elsõ fe-
lülvizsgálatát megelõzõen vízpart-rehabilitációs tervek,
illetve azt követõen a partvonal szabályozási és vízpart-
rehabilitációs tervek készítésénél:”

(2) Az R. 3. §-ának b) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek elsõ felül-
vizsgálatát megelõzõen vízpart-rehabilitációs tervek, illet-
ve azt követõen a partvonal-szabályozási és vízpart-reha-
bilitációs tervek készítésénél:]

„b) a Balaton partvonalának módosítására tett javaslato-
kat a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek elsõ felül-
vizsgálatát megelõzõen a Törvény 16. §-ának (2) bekezdé-
sében meghatározott partvonal-szabályozási tervek, azt
követõen a Törvény 16. §-ának (1) bekezdésében megha-
tározott partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs
tervek készítésével összhangban kell meghatározni.”

2. §

Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A Balaton vízmedrében strandolási létesítmények
csak ott létesíthetõk, ahol a vízpart-rehabilitációs tanul-
mánytervek strandolásra alkalmas partszakaszokat jelöl-
nek. A különleges strandterület csak az olyan területeken
bõvíthetõ, amely elõtt a vízpart-rehabilitációs tanulmány-

terv elsõ felülvizsgálatát megelõzõen a vízpart-rehabilitá-
ciós tanulmányterv, illetve azt követõen a partvonal-sza-
bályozási és vízpart-rehabilitációs terv strandok kijelölé-
sére alkalmas partszakaszt jelöl.”

3. §

Az R. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) Vegyes területen az OTÉK 16–17. §-ában fel-

sorolt építmények közül a parkolóház és az üzemanyagtöl-
tõ, gazdasági és termelõ kertészeti építmény nem helyez-
hetõ el.

(2) Az építési telek legfeljebb 50%-ig építhetõ be.
(3) Az építési telek legalább 30%-án aktív zöldfelületet

kell kialakítani.
(4) Az újonnan elhelyezhetõ épületek építménymagas-

sága legfeljebb 12,5 m lehet.”

4. §

Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Gazdasági területen csak a nem jelentõs zavaró ha-
tású gazdasági tevékenység végzésére szolgáló, a vízgaz-
dálkodással, hal- és nádgazdálkodással, illetve hajóépítés-
sel összefüggõ építmények helyezhetõk el.”

5. §

Az R. 10. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) Üdülõterületen az OTÉK 21–23. §-ában meg-

határozott építmények a 21. § (3) bekezdésében meghatá-
rozottak kivételével helyezhetõk el.

(2) A hétvégi házas üdülõterületen az újonnan elhe-
lyezhetõ épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 m
lehet.

(3) Az üdülõházas üdülõterületen az épületek építmény-
magassága

a) újonnan elhelyezhetõ épületek esetében legfeljebb
8 m lehet,

b) kialakult beépítés esetén, ha az épület bontásra ke-
rül, az elbontott épület építménymagassága, de legfeljebb
12,5 m lehet.”

6. §

Az R. 11. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) Különleges területen
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a) kempingterületek,
b) szabadidõközpont területei,
c) strandterületek,
d) sportterületek,
e) oktatási és kutatási központ területei,
f) egészségügyi területek,
g) vízi-közlekedési, sport- és turisztikai célú kikötõ te-

rületek
jelölhetõk ki.

(2) A kempingek területén
a) a telkek legalább 70%-án aktív zöldfelületet kell ki-

alakítani,
b) az újonnan elhelyezhetõ épületek építménymagassá-

ga legfeljebb 8 m lehet.
(3) A szabadidõközpontok területén
a) csak közösségi szórakoztató, kulturális, vendéglátó

épületek, sport és játék céljára szolgáló építmények he-
lyezhetõk el, szálláshely nem létesíthetõ,

b) a beépítettség mértéke legfeljebb 30% lehet,
c) a telek legalább 50%-án aktív zöldfelületet kell ki-

alakítani,
d) az újonnan elhelyezhetõ épületek építménymagassá-

ga legfeljebb 8 m lehet.
(4) Strandterületen
a) szálláshely nem létesíthetõ,
b) újonnan elhelyezhetõ épületek építménymagassága

legfeljebb 8 m lehet.
(5) Sportterületen
a) szálláshely csak a sportcélú használat veszélyezteté-

se nélkül létesíthetõ,
b) a beépítettség mértéke legfeljebb 30% lehet,
c) az újonnan elhelyezhetõ épületek építménymagassá-

ga legfeljebb 8 m lehet.
(6) Az oktatási és kutatási központ területén, valamint

az egészségügyi területen
a) a beépítettség mértéke legfeljebb 30% lehet,
b) a telek legalább 50%-án aktív zöldfelületet kell ki-

alakítani,
c) az újonnan elhelyezhetõ épületek építménymagassá-

ga legfeljebb 8 m lehet,
d) kialakult beépítés esetén, ha az épület bontásra ke-

rül, az újonnan elhelyezhetõ épületek építménymagassága
az elbontott épület építménymagassága, de legfeljebb
12,5 m lehet.

(7) A vízi-közlekedési, sport- és turisztikai célú kikötõk
területén

a) a beépítettség mértéke legfeljebb 10% lehet,
b) a telek legalább 40%-án aktív zöldfelületet kell ki-

alakítani,
c) az újonnan elhelyezhetõ épületek építménymagassá-

ga legfeljebb 8 m lehet,
d) a telek legfeljebb 50%-án alakítható ki vízfelület.”

7. §

Az R. 12. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12. § (1) A közlekedési és közmû területek az OTÉK
26. §-a szerint alakíthatók ki.

(2) A közlekedési és közmû területeken a kötöttpályás
(vasúti) közlekedés területei és az egyéb közlekedési és
közmû területek határolhatók le.

(3) A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek elsõ felül-
vizsgálatát megelõzõen a vízpart-rehabilitációs tanul-
mánytervekben, illetve azt követõen a partvonal-szabályo-
zási és vízpart-rehabilitációs tervekben tervezett parkolók
területe a tényleges igények szerint a településrendezési
tervekben csökkenthetõ. A településrendezési tervekben
parkolók számára igénybe nem vett területek csak zöldfe-
lületként alakíthatók ki.”

8. §

(1) Az R. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Zöldterületen a gépjármûforgalom számára terve-
zett út, más jogszabályban meghatározott, kötelezõen ki-
alakítandó parkoló, kerékpárút, gyalogút, vendéglátó-,
sport-, szabadidõ-létesítmény, illetve a terület gondozását
szolgáló építmény a vízpart-rehabilitációs tanulmányter-
vek elsõ felülvizsgálatát megelõzõen a vízpart-rehabilitá-
ciós tanulmánytervekben, azt követõen a partvonal-szabá-
lyozási és vízpart-rehabilitációs tervekben kijelölt helyen,
a helyi építési szabályzatban és a szabályozási tervben
meghatározott módon létesíthetõ.”

(2) Az R. 13. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:

„(3) A zöldterület legalább 80%-án aktív zöldfelületet
kell kialakítani.”

9. §

Az R. a következõ alcímmel és 14/A. §-sal egészül ki:

„Vízgazdálkodási terület

14/A. § A vízgazdálkodási területbe sorolt területek
„vízgazdálkodási terület tómederben”, illetve „vízgazdál-
kodási terület tómedren kívül” területekbe sorolhatók be.
Vízgazdálkodási területen a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvényben meghatározottak alapján kell
eljárni.”
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10. §

Az R. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek elsõ fe-
lülvizsgálatát megelõzõen a vízpart-rehabilitációs tanul-
mánytervek, illetve azt követõen a partvonal-szabályozási
és vízpart-rehabilitációs tervek egyeztetésre kerülõ kötele-
zõ alátámasztó munkarésze a szöveges mûleírás a tervi
megoldások indoklásával, amelyek a kihirdetésre kerülõ
jogszabályban nem kerülnek megjelenítésre.”

11. §

Az R. 19. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § (1) A Törvény 58. §-ának (2)–(4) bekezdéseiben

foglaltakkal összhangban a vízpart-rehabilitációs tanul-
mánytervek elsõ felülvizsgálatát megelõzõen a vízpart-
rehabilitációs tanulmánytervek, azt követõen a partvo-
nal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek egyezte-
tését az érintett tárcák és települési önkormányzatok, vala-
mint a külön jogszabályokban meghatározott szervezetek
bevonásával a területrendezésért felelõs miniszter koordi-
nálja, és ezzel egy idõben az egyeztetési anyagot a honlap-
ján elérhetõvé teszi.

(2) A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek elsõ felül-
vizsgálatát megelõzõen a vízpart-rehabilitációs tanul-
mánytervek, illetve azt követõen a partvonal-szabályozási
és vízpart-rehabilitációs tervek által érintett honvédségi
ingatlan alaprendeltetésérõl – a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 50. §-a
(2) bekezdésének b) pontjára figyelemmel – a honvédelmi
miniszter írásban nyilatkozik.

(3) A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek elsõ felül-
vizsgálatát megelõzõen a vízpart-rehabilitációs tanul-
mánytervek elfogadásáról szóló miniszteri rendeletek, azt
követõen a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitá-
ciós tervek elfogadásáról szóló együttes rendeletek kihir-
detését követõ 30 napon belül a területrendezésért felelõs
miniszter az érintett önkormányzatok számára a jóváha-
gyott munkarészek M=1:2000 méretarányú térképlapjait
megküldi, és ezzel egy idõben a honlapján is elérhetõvé
teszi.”

Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép ha-
tályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.

a) 1. §-ában, 2. §-ának (1) bekezdésében és (2) bekez-
désének c) pontjában, 3. §-ának d) pontjában, 4. §-ában,
5. §-ának (2) bekezdésében, 6. §-a (1) bekezdésének felve-
zetõ szövegében és (2) bekezdésében, valamint (3) bekez-
désének felvezetõ szövegében, 16. §-a (1) bekezdésében
és (2) bekezdésének felvezetõ szövegében, valamint
(2) bekezdésének a) pontjában, 18. §-ában, valamint
20. §-ában a „vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekre”
szövegrész helyébe a „vízpart-rehabilitációs tanulmány-
terv elsõ felülvizsgálatát megelõzõen vízpart-rehabilitá-
ciós tanulmánytervre, illetve azt követõen partvonal-sza-
bályozási és vízpart-rehabilitációs tervre”, a „vízpart-reha-
bilitációs tanulmánytervekkel” szövegrész helyébe a „víz-
part-rehabilitációs tanulmányterv elsõ felülvizsgálatát
megelõzõen vízpart-rehabilitációs tanulmánytervvel, illet-
ve azt követõen partvonal-szabályozási és vízpart-rehabi-
litációs tervvel”, a „vízpart-rehabilitációs tanulmányterve-
ket” szövegrész helyébe a „vízpart-rehabilitációs tanul-
mányterv elsõ felülvizsgálatát megelõzõen vízpart-rehabi-
litációs tanulmánytervet, illetve azt követõen partvo-
nal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervet”, a „víz-
part-rehabilitációs tanulmánytervekben” szövegrész he-
lyébe a „vízpart-rehabilitációs tanulmányterv elsõ felül-
vizsgálatát megelõzõen vízpart-rehabilitációs tanulmány-
tervben, illetve azt követõen partvonal-szabályozási és
vízpart-rehabilitációs tervben”, a „vízpart-rehabilitációs
tanulmánytervek” szövegrész helyébe „vízpart-rehabilitá-
ciós tanulmányterv elsõ felülvizsgálatát megelõzõen víz-
part-rehabilitációs tanulmányterv, illetve azt követõen
partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs terv”,

b) 16. §-a elõtti, valamint 19. §-a elõtti alcímben a „víz-
part-rehabilitációs tanulmánytervek” szövegrész helyébe
a „vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek, illetve partvo-
nal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek”,

c) 7. §-ának (1) bekezdésében a „(XII. 29.)” szövegrész
helyébe „(XII. 20.)”,

d) 9. §-ának (4) bekezdésében a „4,5” szövegrész he-
lyébe a „8”

szöveg lép.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg

a) az R. 5. §-ának (3)–(5) bekezdése,

b) az R. 17. §-a, valamint

c) a Balaton és a parti zóna nádasainak védelmérõl, va-
lamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól
szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet 9. §-a

a hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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A Kormány tagjainak
rendeletei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

49/2007. (VI. 26.) FVM
rendelete

az egyes mezõgazdasági állatfajok
spermatároló központjainak létesítésérõl

és üzemeltetésüknek rendjérõl

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény
49. § (1) bekezdése a) pontjának 1., 10., 11. és 13. alpont-
jában, valamint az állategészségügyrõl szóló 2005. évi
CLXXVI. törvény 47. § (2) bekezdésének 15. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) és
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya – a (2) és (4) bekezdésben foglal-
tak kivételével – a szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, ló,
szamár, sertés, valamint a zárt térben tartott vadászható ál-
latfajok közül a gímszarvas spermatároló központjainak
létesítésére és üzemeltetésére (a továbbiakban együtt: üze-
meltetés) terjed ki.

(2) Azon létesítményekre, amelyek az apaállatoktól
spermavételt és feldolgozást is folytatnak, a köztenyésztés
vonatkozásában a mesterséges termékenyítésrõl, az emb-
rióátültetésrõl, az állati szaporítóanyagok elõállításáról,
felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló
külön jogszabály irányadó.

(3) Természetvédelmi oltalom, illetve nemzetközi ter-
mészetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatfajok,
továbbá védett õshonos és veszélyeztetett mezõgazdasági
állatfajták spermájának génbanki megõrzése esetében je-
len rendelet elõírásait a külön jogszabályokban meghatá-
rozott feltételekkel együtt kell alkalmazni.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a hatósági céllal
üzemeltetett szaporítóanyag elkülönítõ lerakatra, abban az
esetben, ha az kereskedelmi tevékenységet nem folytat.

(5) E rendelet alkalmazásában üzemeltetõ az Európai
Unió tagállamából és az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban részes más államból, továbbá
olyan államból, amelynek állampolgára az Európai Közös-

ség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térség-
rõl szóló megállapodásban nem részes állam között létre-
jött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampol-
gárával azonos jogállást élvez (a továbbiakban együtt:
EGT tagország) és az EGT tagországain kívüli országból
(a továbbiakban: harmadik ország) behozott sperma for-
galmazásával, valamint hazai elõállítású sperma viszont-
forgalmazásával foglalkozó természetes és jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó
szervezet.

Spermatároló központ üzemeltetésének
engedélyezése

2. §

(1) A spermatároló központ üzemeltetésének engedé-
lyezésére irányuló kérelmet (a továbbiakban: kérelem) az
államilag elismert tenyésztõ szervezet (a továbbiakban:
kérelmezõ) nyújtja be. Az engedélyezési eljárás során az
üzemeltetõ és a kérelmezõ kölcsönösen együttmûködnek
egymással.

(2) A kérelmet a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központjához (a továbbiakban: tenyésztési hatóság) kell
benyújtani.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmezõ nevét,
b) a kérelmezõ címét,
c) a kérelmezõ adószámát,
d) az üzemeltetõ nevét,
e) az üzemeltetõ lakó-, illetve székhelyének címét,
f) az üzemeltetõ adószámát, illetve adóazonosító jelét,
g) az üzemeltetésért felelõs személy
ga) nevét,
gb) címét,
gc) képzettségének megjelölését és a képzettséget iga-

zoló dokumentum hiteles másolatát,
h) az üzemeltetni kívánt spermatároló központ címét,
i) a tárolni, illetve forgalmazni kívánt sperma donor ál-

latfajának és fajtájának megnevezését.

(4) A kérelemhez mellékelni kell
a) az üzemeltetés (7) bekezdés szerinti személyi és a

melléklet szerinti tárgyi és mûszaki feltételeit igazoló do-
kumentumokat,

b) az üzemeltetõ személyes adatainak kezeléséhez tör-
ténõ hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot.

(5) A kérelemhez csatolni kell a külön jogszabály sze-
rint fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj megfizetését iga-
zoló dokumentumot.

(6) A tenyésztési hatóság az engedély megadása elõtt
megkeresést intéz a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hiva-
tal spermatároló központ székhelye szerint illetékes terüle-
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ti szervéhez (a továbbiakban: állategészségügyi hatóság)
annak vizsgálata céljából, hogy a létesítmény eleget tesz-e
a vonatkozó állategészségügyi jogszabályoknak. A vizs-
gálat dokumentációs és helyszíni ellenõrzésbõl áll.

(7) A spermatároló üzemeltetéséért felelõs személynek
állatorvosi vagy agrármérnöki egyetemi oklevéllel kell
rendelkeznie.

3. §

(1) Az üzemeltetési engedély 3 évre szól.

(2) Az engedély tartalmazza a 2. § (3) bekezdése szerinti
adatokat.

(3) A 2. § (3) bekezdésének a)–h) pontjában meghatáro-
zott adatokban bekövetkezett változást az üzemeltetõ hala-
déktalanul köteles bejelenteni a tenyésztési hatóságnak,
amely – a jogszabályi feltételek megléte esetén – az üze-
meltetési engedély módosításáról határozatot hoz.

(4) Amennyiben az üzemeltetõ a spermatároló központ
üzemeltetési engedélyét további fajokra vagy fajtákra kí-
vánja kiterjeszteni, úgy a faj, illetve fajta vonatkozásában
a 2. § szerint új kérelmet kell benyújtani.

(5) A tenyésztési hatóság az üzemeltetési engedély, va-
lamint a módosított üzemeltetési engedély egy példányát
megküldi az állategészségügyi hatóság részére.

A spermatároló központ üzemeltetése

4. §

(1) A spermatároló központ havonta bejelenti a szaporí-
tási célt szolgáló szarvasmarha és ló sperma forgalmazási
adatokat a fajspecifikus tenyésztési adatbank részére.

(2) A bejelentési kötelezettségnek
a) szarvasmarha sperma esetében a Szarvasmarha In-

formációs Rendszeren (SZIR),
b) ló sperma esetében az Országos Ló Információs

Rendszeren (OLIR)
keresztül kell eleget tenni.

5. §

(1) A spermatároló központ közremûködik a 2. § (1) be-
kezdése szerinti államilag elismert tenyésztõ szervezet te-
nyésztési programjának végrehajtásában. Ennek keretében
a spermatároló központ

a) az államilag elismert tenyésztõ szervezet által kiállí-
tott igazolással rendelkezõ vagy a külön jogszabályoknak
megfelelõen külföldrõl behozott, a törzskönyvi (tenyészté-

si fõkönyvi) nyilvántartás feltételeinek megfelelõ apaálla-
toktól levett spermát szerez be és tárol, illetõleg forgalmaz,

b) a tárolt és forgalmazott, az adott fajtához tartozó
spermamennyiségrõl havi gyakorisággal jelentést küld az
államilag elismert tenyésztõ szervezetnek,

c) az általa tárolt és forgalmazott spermamennyiség
arányában hozzájárulást (jutalékot) fizet az államilag elis-
mert tenyésztõ szervezetnek.

(2) Amennyiben a spermatároló központ az (1) bekez-
dés a)–c) pontjában foglaltak egyikének nem tesz eleget,
az államilag elismert tenyésztõszervezet a tenyésztési ha-
tóságnál kezdeményezi az üzemeltetési engedély vissza-
vonását.

6. §

(1) A spermatároló központban kizárólag a külön jog-
szabály szerinti mesterséges termékenyítési engedéllyel
rendelkezõ apaállattól származó sperma helyezhetõ el.

(2) Hazai eredetû, illetve elõállítású sperma esetén a
sperma levételét végzõ mesterséges termékenyítõ állomás
a hatósági felügyeletét ellátó állat-egészségügyi hatóság
bizonyítványával igazolja, hogy a sperma megfelel a hazai
forgalmazhatóság külön jogszabály szerinti állat-egész-
ségügyi feltételeknek.

(3) Az EGT tagországból és harmadik országból történõ
beszállításból származó sperma esetén külön jogszabály
szerint kell a forgalomba hozhatóságot megállapítani, és a
tenyésztési hatóság szaporítóanyag elkülönítõ lerakata ál-
tal a külön jogszabály szerint végrehajtott honosítási eljá-
rást kell lefolytatni.

A sperma tárolása

7. §

(1) Sperma más állati eredetû termékekkel együtt egy
helyiségben (légtérben) nem tárolható.

(2) Ugyanabban a helyiségben különbözõ állatfajok
spermáit tárolni nem szabad, kivéve, ha a tárolás megbon-
tatlan csomagolásban, egyedileg kiszerelve, raktáro-
zás-technikailag elkülönítve történik.

(3) Az EGT tagországból és a harmadik országból szár-
mazó spermát a tárolás alatt elkülönítetten kell kezelni.

(4) A forgalmazás céljára szolgáló raktárhelyiségben ki-
zárólag a külön elõírások szerinti minõségi követelmé-
nyeknek megfelelõ sperma tárolható.

(5) A nem az EGT tagországokból származó tároló és
szállítóedények a spermatároló központ területét csak
megfelelõ fertõtlenítés és sterilizálás után hagyhatják el.
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(6) A sperma beérkezésének és kiszállításának idõpont-
ját, a tárolás idõtartamát, a beérkezett és kiszállított sper-
maadagok számát a spermatároló központ nyilvántartja.

(7) A spermatároló központ a beérkezett szállítmányok
eredeti kísérõ okmányait megõrzi. A spermatároló köz-
pont megszûnése esetén ezen okmányokat a jogutódnak
vagy az érintett államilag elismert tenyésztõ szervezetnek
át kell adni. Az okmányok nem selejtezhetõek, azokat az
ellenõrzõ hatóságok kérésére betekintésre be kell mutatni.

A sperma felkínálása és értékesítése

8. §

Spermát értékesítésre felkínálni, illetve értékesíteni a
spermatároló központból csak abban az esetben lehet, ha

a) megállapítható, hogy a sperma levétele mesterséges
termékenyítõ állomáson történt,

b) az EGT tagországból és harmadik országból beérke-
zett sperma esetében a honosítási eljárás a vonatkozó kü-
lön jogszabály szerint megtörtént,

c) a sperma a forgalmazáskor érvényes mesterséges ter-
mékenyítési engedéllyel rendelkezõ apaállattól származik,

d) a kiszerelt spermaadagokat a donor apaállat azonosí-
tóival úgy jelölték, hogy azok összecserélése vagy azokkal
elkövetett visszaélések kizárhatóak,

e) a származási igazolás kiállításához szükséges doku-
mentáció, illetve a donor apaállat DNS vizsgálati, vagy
egyéb a származásellenõrzés céljait szolgáló vizsgálati
eredménye egyaránt rendelkezésre áll,

f) a donor apaállat nem hordoz ismert, az adott fajta te-
nyésztési programjában kizárásként nevesített genetikai
rendellenességet.

A sperma forgalmazása

9. §

(1) A forgalmazott tételt a forgalmazás során a sperma-
tároló központ által kibocsátott tanúsítványokkal kell el-
látni és kísérni, amelyek minden állatfaj esetében legalább
a következõ adatokat tartalmazzák:

a) a spermát adó apaállat azonosító adatai közül
aa) a faj megnevezését,
ab) a fajta megnevezését,
ac) az egyedi azonosító számot,
ad) a törzskönyvi azonosító számot,
b) az apaállat megállapított termékenyítõ képességére

vonatkozó adatokat,
c) a sperma adatai közül
ca) a termelési számot,
cb) a sperma levétel idõpontját,
cc) a sperma donor azonosítóit,

d) a forgalmazó nevét és székhelyének címét,
e) a forgalmazás, illetve a sperma elszállításának idõ-

pontját,
f) az átvevõ nevét és címét,
g) inszeminátor közremûködése esetén annak nevét, cí-

mét és a regisztrációs számát, valamint
h) a felhasználó gazdaság Tenyészet Információs

Rendszer (TIR) azonosítóját.

(2) A spermatároló központ által kibocsátott tanúsít-
ványnak az (1) bekezdésében foglalt adatokon kívül

a) szarvasmarha esetében a hazai központi lajstromszá-
mot,

b) ló esetében
ba) a mént nyilvántartó államilag elismert tenyésztõ-

szervezet nevét, címét,
bb) a mén nevét,
bc) a származás ellenõrzésének módját, eredményét,
bd) a tulajdonos nevét és címét, valamint a személyes

adatainak kezeléséhez történõ hozzájárulását tartalmazó
nyilatkozatot
is tartalmaznia kell.

(3) Kevert sperma esetén valamennyi donor azonosító-
ját fel kell tüntetni. A kevert sperma olyan ejakulátumok-
ból származhat, amelyek egyedileg is mindenben megfe-
lelnek e jogszabályban meghatározott feltételeknek.

(4) A forgalomba hozott sperma minõségéért a sperma-
tároló központ üzemeltetõje (forgalmazó) felel.

(5) A tenyésztési hatóság kérelemre – a külön jogsza-
bály szerinti igazgatási szolgáltatási díj megfizetését köve-
tõen – megvizsgálja, hogy a sperma technikai, biológiai
minõsége megfelel-e a külön elõírásokban foglalt követel-
ményeknek, és a vizsgálat eredményérõl hatósági bizo-
nyítványt állít ki.

A spermatároló központok üzemeltetése során
alkalmazott hatósági ellenõrzések

10. §

(1) A tenyésztési hatóság a mûködési engedély megadá-
sát követõen – annak lejártáig – a spermatároló központ
mûködését ellenõrizheti.

(2) A tenyésztési hatóság az ellenõrzéseket a spermatá-
roló központok ellenõrzési szabályzata (a továbbiakban:
Szabályzat) alapján végzi el.

(3) A Szabályzatot a tenyésztési hatóság 2007. decem-
ber 31-ig készíti el.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatósági ellenõrzés do-
kumentációs és helyszíni ellenõrzésbõl állhat, továbbá
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kiterjedhet a sperma – mintavételt követõ – laboratóriumi
minõségellenõrzésére is.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtása céljából a
tenyésztési hatóság a spermatároló központ üzemeltetõjé-
tõl – a spermatároló központ mûködésével kapcsolatos –
iratokat kérhet be, a helyszínen iratokba tekinthet be, illet-
ve azokról másolatot készíthet, valamint a tárolt sperma té-
telekbõl a Szabályzatban rögzített módszerrel és feltéte-
lekkel mintát vehet.

(6) A hatósági helyszíni ellenõrzésekrõl a tenyésztési
hatóság jegyzõkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát
az ellenõrzött üzemeltetõnek átadja.

(7) A hatósági ellenõrzés lezárásakor a tenyésztési ható-
ság az ellenõrzött üzemeltetõt írásban értesíti az ellenõrzés
eredményérõl.

(8) Ha a hatósági ellenõrzés során a tenyésztési hatóság
a jogszabályi feltételektõl eltérõ üzemeltetést tapasztal, a
spermatároló központ üzemeltetési engedélyét

a) határidõ kitûzésével a feltételek teljesítéséig, de leg-
feljebb hat hónapra felfüggeszti, továbbá

b) a felfüggesztési határidõ eredménytelen eltelte ese-
tén visszavonja.

(9) Az üzemeltetési engedély visszavonásra kerül abban
az esetben is, ha az államilag elismert tenyésztõ szervezet
vagy a spermatároló üzemeltetéséért felelõs személy

a) nem tesz eleget a 7. § (6) bekezdésében foglalt nyil-
vántartási kötelezettségének, vagy

b) szándékosan forgalmaz ismert, az adott fajta te-
nyésztési programjában kizárásként nevesített genetikai
rendellenességet hordozó apaállattól származó spermát.

Közzététel

11. §

(1) A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter – a
tenyésztési hatóság kezdeményezésére – minden év de-
cember 15-ig gondoskodik az engedélyezett spermatároló
központok jegyzékének a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium hivatalos lapjában való közzétételé-
rõl.

(2) A tenyésztési hatóság minden év december 15-ig
gondoskodik az engedélyezett spermatároló központok
jegyzékének a tenyésztési hatóság hivatalos honlapján tör-
ténõ nyilvánosságra hozatalról.

(3) Az engedélyezett spermatároló központokról nyil-
vánosságra kell hozni a 2. § (3) bekezdésének a)–b), d) és
h)–i) pontjaiban közölteket, valamint az üzemeltetési en-
gedély számát.

(4) A Szabályzatot a tenyésztési hatóság a (2) bekezdés
szerinti módon nyilvánosságra hozza.

Szankciók

12. §

A tenyésztési hatóság a jogszabályi követelményeknek
nem megfelelõ spermatételt zárolja, felhasználását és for-
galmazását megtiltja.

Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Azok a természetes és jogi személyek, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok,
amelyek a mesterséges termékenyítésrõl, az embrióátülte-
tésrõl, az állati szaporítóanyagok elõállításáról, felkínálá-
sáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994.
(VI. 28.) FM rendelet szerinti hazai bejegyzett mestersé-
ges termékenyítõ állomással együttmûködve e rendelet
hatálybalépésekor már végeznek sperma raktározást, illet-
ve sperma értékesítést, legkésõbb az e rendelet hatálybalé-
pését követõ 90. naptól a 3. § szerinti engedély alapján vé-
gezhetik e tevékenységüket.

Módosuló jogszabályok

14. §

(1) A mesterséges termékenyítésrõl, az embrióátültetés-
rõl, az állati szaporítóanyagok elõállításáról, felkínálásá-
ról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994.
(VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a követ-
kezõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A rendelet sperma forgalmazásra vonatkozó elõ-
írásait a spermatároló központok létesítésérõl és üzemelte-
tésérõl szóló külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.”

(2) Az R1. 9. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A mesterséges termékenyítõ állomásról sperma a
következõ feltételekkel kínálható fel értékesítésre:”

(3) Az R1. 10. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A mesterséges termékenyítõ állomás a sperma for-
galmazás során a forgalmazott tételt tanúsítvánnyal látja
el, amelynek a forgalmazás során kísérnie kell a forgalma-
zott tételt. A tanúsítvány legalább a következõket tartal-
mazza:”
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15. §

(1) Az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag
felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének
állat-egészségügyi feltételeirõl szóló 61/2002. (VIII. 1.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 11. §-ának (1) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Kizárólag engedélyezett mesterséges termékenyítõ
állomáson, e rendelet elõírásai alapján termelt, kezelt,
tárolt, valamint engedélyezett spermatároló központban
e rendelet elõírásai alapján kezelt, illetve tárolt sperma for-
galmazható, feltéve ha az a forgalmazás, illetve a felhasz-
nálás idõpontjában is megfelel az állat-egészségügyi, vala-
mint az állattenyésztési elõírásoknak, továbbá termékenyí-
tésre alkalmas.”

(2) Az R2. 13. §-ának (5) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(5) A külföldrõl származó mélyhûtött spermát csak en-
gedélyezett mesterséges termékenyítõ állomás, valamint
spermatároló központ útján lehet forgalmazni.”

16. §

E rendelet a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészálla-
tainak tenyésztés céljára történõ engedélyezésérõl szóló
1987. június 18-i 87/328/EK tanácsi irányelvnek, valamint
az azt módosító 2005/24/EK tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelethez

A spermatároló központ üzemeltetésének tárgyi
és mûszaki feltételei

1. A spermatároló központnak rendelkeznie kell:

1.1. spermatároló helyiséggel, amelynek oldalfalai és
padozata mosható és fertõtleníthetõ, tökéletesen átszellõz-
tethetõ, mélyhûtött anyag tárolása esetén ajtaja a talajszint
felett a külvilágra nyílik;

1.2. adminisztrációs helyiséggel;

1.3. mosó/tisztító helyiséggel;

1.4. a konténerek fertõtlenítésére alkalmas berendezés-
sel vagy e tevékenységre szolgáltatási szerzõdéssel;

1.5. mélyhûtött sperma tárolása esetén, a folyékony nit-
rogén utántöltésére nitrogéntároló edényzettel, szintbeli
kapcsolatban a külvilággal;

1.6. a tároló helyiségben a nitrogén koncentrációjának
növekedését jelzõ (riasztó)berendezéssel;

1.7. az állat-egészségügyi hatóság által jóváhagyott, a
létesítmény állat-egészségügyi zártságát biztosító higié-
niai és járványvédelmi intézkedési tervvel, állat-egészség-
ügyi üzemelési technológiával;

1.8. szarvasmarha szaporítóanyag tárolása esetén a
mélyhûtött sperma 30 napig történõ elkülönítésére szolgá-
ló helyiséggel, amelynek oldalfalai, padozata mosható és
fertõtleníthetõ, valamint az ajtaja a külvilágra nyílik;

1.9. a jogtalan behatolást akadályozó õrzési és/vagy
elektronikus riasztó rendszerrel;

1.10. a spermatároló helyiségben mesterséges szellõz-
tetõ berendezéssel, amely a helyiség légköbméterére vetít-
ve óránként legalább tízszeres légcserét képes biztosítani.

2. A mélyhûtött spermát ejakulátumonként elkülönítve
olyan biotárolókban (konténerekben) kell tárolni, amelyek
egyszeri feltöltéssel a fagyasztott spermát legalább 10 napig
megvédik. A konténerbe töltött folyékony nitrogén 3 térfo-
gat százaléknál (V/V%) több oxigént nem tartalmazhat. A
folyékony nitrogént ismételten felhasználni nem lehet.

3. Hûtésre csak olyan hûtõközeg használható, amit nem
használtak egyéb állati eredetû termék hûtésére.

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

15/2007. (VI. 26.) ÖTM
rendelete

a közigazgatási hivatalokat és a kormányzati
szervezetalakítást érintõ egyes miniszteri rendeletek

módosításáról

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
67. §-ának (2) bekezdésében, a szakképzésrõl szóló 1993.
évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) és b) pont-
jaiban, 13. §-ának (1) bekezdésében és 14. §-ának (2) be-
kezdésében, a polgári védelemrõl szóló 1996. évi
XXXVII. törvény 42. §-a (2) bekezdésének d) pontjában,
az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 62. §-a (2) bekezdésének a) és
e) pontjaiban, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tör-
vény 153. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, a katasztró-
fák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a ve-
szélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni vé-
dekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény 52. §-ának
a)–c) pontjaiban, a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszte-
letdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról
szóló 2000. évi XLIV. törvény 12. §-ának (5) bekezdésé-
ben, a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény 93. §-a (2) bekezdésének g) és m) pontjai-
ban, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. §-a
(2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján, továbbá az önkormányzati és területfejlesztési minisz-
ter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a)–c), g), j) pontjai és
7/A. §-ának (1) bekezdése alapján – a szakképesítés szak-
mai és vizsgakövetelményei tekintetében az oktatási és
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kulturális miniszterrel, az igazgatási szolgáltatási díj te-
kintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a követ-
kezõket rendelem el:

1. §

(1) A sportszakmai képesítések szakmai és vizsgaköve-
telményeinek kiadásáról szóló 13/1996. (XI. 5.)
MKM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: MKM R.)
1. §-ának (3) bekezdésében az „Országos Testnevelési és
Sporthivatal elnöke” szövegrész helyébe az „önkormány-
zati és területfejlesztési miniszter” szöveg, (4) bekezdésé-
nek b) pontjában az „Országos Testnevelési és Sporthiva-
tal” szövegrész helyébe az „Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium” szöveg lép.

(2) Az MKM R. 2. §-ában az „1996. évi LXIV. törvény
14. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „2004.
évi I. törvényben” szöveg lép.

2. §

(1) A választójoggal nem rendelkezõ személyek nyil-
vántartásának vezetésérõl szóló 32/1996. (XII. 22.) BM
rendelet (a továbbiakban: BM R1.) 1. §-ában a „Központi
Nyilvántartó és Választási Hivatal” szövegrész helyébe a
„Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala” szöveg lép.

(2) A BM R1. 4. §-ának (1) bekezdésében a „Fõváro-
si/Megyei Közigazgatási Hivatalon keresztül” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatalon keresztül” szöveg lép.

(3) A BM R1. 1. számú mellékletében a „BM Központi
Hivatal” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala” szöveg lép.

3. §

Az építésügyi és a mûemlékvédelmi hatósági ellenõrzés
részletes szakmai szabályairól szóló 47/1997. (XII. 29.)
KTM rendelet 6. §-ában a „megyei, fõvárosi közigazgatási
hivatalok vezetõjét” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatalokat” szöveg lép.

4. §

A telekalakítási és építési tilalom elrendelésérõl szóló
3/1998. (II. 11.) KTM rendelet 1. §-a (2) bekezdésének
b) pontjában a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal
vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg lép.

5. §

A polgári védelmi felkészítés követelményeirõl szóló
13/1998. (III. 6.) BM rendelet 16/C. §-ának (2) bekezdésé-
ben a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal” szöveg-
rész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.

6. §

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ka-
tasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásá-
nak rendjérõl, valamint e szervek irányítási és mûködési
rendjérõl szóló 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet 10. §-a
(1) bekezdésének m) pontjában a „Fõvárosi Közigazgatási
Hivatal” szövegrész helyébe a „a fõváros tekintetében a
Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal”
szöveg, 11. §-a (1) bekezdésének l) pontjában a „megyei
közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatá-
si hivatal” szöveg lép.

7. §

A polgármesteri munkakör átadása jegyzõkönyvének
tartalmáról szóló 26/2000. (IX. 27.) BM rendelet 1. §-a
(1) bekezdésének l) pontjában a „megyei, fõvárosi köz-
igazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatal” szöveg, a 2. §-ában a „megyei, fõvárosi közigaz-
gatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a „köz-
igazgatási hivatalnak” szöveg lép.

8. §

(1) Az állami sportinformációs rendszerbõl teljesített
adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
4/2002. (V. 8.) ISM rendelet (a továbbiakban: ISM R.)
2. §-ának (2) bekezdésében „a Nemzeti Sporthivatalhoz
(a továbbiakban: NSH)” szövegrész helyébe „az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz (a továb-
biakban: ÖTM)” szöveg lép.

(2) Az ISM R. 3. §-ában, valamint 4. §-ának (1) és
(4) bekezdésében az „NSH” szövegrész helyébe az
„ÖTM” szöveg lép.

(3) Az ISM R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A díjfizetési kötelezettséget az ÖTM
10023002-01451014-00000000 számú elõirányzat-fel-
használási keretszámlájára – eljárási díj megjelöléssel – át-
utalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással
kell teljesíteni.”

9. §

(1) Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésérõl szóló 1996. évi LXV. törvény szerinti méltá-
nyossági hozzájárulás eljárási szabályairól szóló 3/2004.
(III. 23.) GyISM rendelet (a továbbiakban: GyISM R.)
2. §-ának (1) bekezdésében „a Nemzeti Sporthivatalnál
(a továbbiakban: NSH)” szövegrész helyébe „az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztériumnál (a továb-
biakban: ÖTM)” szöveg lép.

(2) A GyISM R. 3. §-a (1) bekezdésének e) pontjában
„az NSH elnöke” szövegrész helyébe „az önkormányzati
és területfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter)”
szöveg lép.
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(3) A GyISM R. 3. §-a (2) bekezdésének c) és e) pontjá-
ban, 10. §-ának (1) bekezdésében és 13. §-ának (1) bekez-
désében „az NSH elnöke” szövegrész helyébe „a minisz-
ter” szöveg lép.

(4) A GyISM R. 3. §-a (2) bekezdésének f) pontjában „az
NSH-nak” szövegrész helyébe „az ÖTM-nek” szöveg lép.

(5) A GyISM R. 10. §-ának (5) bekezdésében „az NSH el-
nökének” szövegrész helyébe „a miniszternek” szöveg lép.

10. §

(1) A belügyminiszter hatáskörébe tartozó sportszakmai
képesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított
intézményekrõl szóló 59/2005. (XII. 14.) BM rendelet
(a továbbiakban: BM R2.) 1. §-ának (1) bekezdésében a
„belügyminiszter” szövegrész helyébe az „önkormányzati
és területfejlesztési miniszter” szöveg lép.

(2) A BM R2. 1. §-a (3) bekezdésének helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A vizsgaszervezési jogosultságot a miniszter külön
jogszabályban meghatározott esetekben megvonhatja.”

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik na-
pon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hatályát
veszti a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával
összefüggésben szükséges, valamint egyes sporttárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2005.
(XI. 18.) BM rendelet 6. §-a, az egyes sportfeladatokat el-
látó költségvetési szervek megszüntetésérõl, illetve jog-
utódlásáról szóló 1/2000. (XII. 21.) ISM rendelet, az Ifjú-
sági és Sportminisztérium Kiemelt Sportlétesítmények In-
tézménye költségvetési szerv megszüntetésérõl, illetve
jogutódlásáról szóló 8/2001. (XII. 22.) ISM rendelet, vala-
mint az ISM R. 2. §-ának (3) és (4) bekezdése.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

A pénzügyminiszter
13/2007. (VI. 26.) PM

rendelete
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek

forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló
8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásá-
nak különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

129. §-a (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

(1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: R.)
113. §-a (2) bekezdésének bevezetõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ mondat lép:

„(2) A Jöt. 47. § (1) bekezdés b) pontja esetében – az
elektronikusan benyújtott bevallás kivételével – benyúj-
tandó okmány”

(2) Az R. 113. §-a (3) bekezdésének bevezetõ mondata
helyébe a következõ mondat lép:

„(3) A Jöt. 47. § (1) bekezdés c) pontja esetében – az
elektronikusan benyújtott bevallás kivételével – benyúj-
tandó okmány”

(3) Az R. 113. §-a (5) bekezdésének bevezetõ mondata
helyébe a következõ mondat lép:

„(5) A Jöt. 47. § (1) bekezdés d) pontja esetében – az
elektronikusan benyújtott bevallás kivételével – benyúj-
tandó okmány”

2. §

(1) Az R. 114. §-a (1) bekezdésének bevezetõ mondata
helyébe a következõ mondat lép:

„(1) A Jöt. 55. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott
esetekben – az elektronikusan benyújtott bevallás kivéte-
lével – az adó-visszaigényléshez benyújtandó okmány”

(2) Az R. 114. §-a (2) bekezdésének bevezetõ mondata
helyébe a következõ mondat lép:

„(2) A Jöt. 55. § (3) bekezdésében meghatározott ese-
tekben – az elektronikusan benyújtott bevallás kivételé-
vel – az adó-visszaigényléshez benyújtandó okmány”

3. §

Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba, rendelke-
zéseit elsõ ízben a 2007. június 30-át követõen keletke-
zett adó-visszaigénylési jogosultság bevallására kell al-
kalmazni.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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A szociális és munkaügyi miniszter
24/2007. (VI. 26.) SZMM

rendelete

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális
Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló

2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról

A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és
Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal össze-
függõ egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rend-
jérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. §-ának (2) bekez-
désében foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és mun-
kaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának f) pontjában megállapí-
tott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális
Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Alapprogram a Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium fejezeti kezelésû elõirányzataként támogatja a
gyermekek és a fiatalok programjait, szervezeteit, kezde-
ményezéseit.”

2. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése a következõ j)–m) ponttal
egészül ki:

[Az Alapprogram Tanácsának (a továbbiakban: Ta-
nács) feladata:]

„j) közremûködik a gyermek- és ifjúsági szolgáltatások
fejlesztésének tervezésével és összehangolásával kapcso-
latos feladatok ellátásában, e körben együttmûködik a te-
rületfejlesztésért felelõs központi államigazgatási szer-
vekkel, valamint az Országos Területfejlesztési Tanáccsal,

k) közremûködik a gyermekek és az ifjúság élethelyze-
tének javításával kapcsolatos, a gyermek- és ifjúságpoliti-
káért felelõs miniszter által elõkészített programok kidol-
gozásában,

l) részt vesz a gyermek- és ifjúságpolitika célkitûzéseinek,
fejleményeinek a társadalommal való megismertetésében,

m) feladatainak ellátása során együttmûködik az
Országos Fogyatékosügyi Tanáccsal, illetve a Roma In-
tegrációs Tanáccsal.”

3. §

Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A Tanács tagjai:
a) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium két képvise-

lõje;
b) az Oktatási és Kulturális Minisztérium,

c) az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium,
d) a Pénzügyminisztérium,
e) az Egészségügyi Minisztérium, valamint
f) a Miniszterelnöki Hivatal

egy-egy képviselõje;
g) a települési önkormányzatok országos szövetsége

által jelölt egy személy;
h) a Gyermek és Ifjúsági Konferencia által jelölt négy

személy;
i) azon hat egyház által közösen jelölt két személy,

amely a legtöbb, humánszolgáltatást ellátó szervezetek ré-
szére juttatott állami normatív hozzájárulásban részesül.”

4. §

Az R. 8. §-ának (2) bekezdése a) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelékezés lép, valamint a következõ e)–f) pontok-
kal egészül ki:

[(2) A Regionális Ifjúsági Tanács feladata:]
„a) együttmûködik a Regionális Fejlesztési Tanáccsal és a

gyermekeket és az ifjúságot közvetlenül érintõ feladatokat
ellátó, régióban mûködõ szervekkel, ellátja az ezzel össze-
függõ egyeztetési, koordinációs és képviseleti feladatokat,”

,,e) figyelemmel kíséri a régióban a gyermek- és ifjúsá-
gi szolgáltatásokat, a gyermek- és ifjúsági szervezetek te-
vékenységét,

f) felméri a e) pont szerinti szolgáltatásokhoz, tevé-
kenységekhez kapcsolódó fejlesztési szükségleteket.”

5. §

Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A Regionális Ifjúsági Tanács tagjai:
a) a régió területén mûködõ megyei közgyûlések kép-

viseletében közösen jelölt egy személy;
b) a régió területén mûködõ megyei jogú városok önkor-

mányzatainak képviseletében közösen jelölt egy személy;
c) a Regionális Fejlesztési Tanács képviseletében egy

személy;
d) a Gyermek és Ifjúsági Konferencia által jelölt, az

adott régióban élõ, illetõleg tanuló, dolgozó négy személy;
e) azon hat egyház által közösen jelölt két személy,

amely a legtöbb, humánszolgáltatást ellátó szervezetek ré-
szére juttatott állami normatív hozzájárulásban részesül;

f) a miniszter képviseletében két személy.”

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) A Tanács, illetve a Regionális Ifjúsági Tanácsok jelen-
legi tagjainak megbízatása 2007. augusztus 1-jén megszû-
nik. A tagok jelölésére az R. 7. §-ának (1) bekezdése, vala-
mint az R. 9. §-ának (1) bekezdése alapján jogosult szerve-
zetek 2007. július 15-ig tesznek javaslatot a miniszternek.
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(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 3. §-ának (1) bekezdésében az „5%-a” szövegrész

helyébe a „10%-a”,
b) 9. §-ának (5) bekezdésében a ,,d)–f)” szövegrész he-

lyébe a „d)–e)”
szövegrész lép.

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

III. rész HATÁROZATOK

Az Országgyûlés határozatai

Az Országgyûlés
57/2007. (VI. 26.) OGY

határozata
a mûsorterjesztés és a digitális átállás

szabályairól szóló törvényben meghatározott
pályázati eljárás országgyûlési ellenõrzését

szolgáló eseti bizottság felállításáról*

1. Az Országgyûlés a Házszabály 34. § (1) bekezdése
és 35. §-a alapján, a végrehajtó hatalomnak a törvényhozó
hatalom általi ellenõrzése alkotmányos követelményének
érvényesítése érdekében, a mûsorterjesztés és a digitális
átállás szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban:
Dtv.) meghatározott pályázati eljárás (a továbbiakban: pá-
lyázati eljárás) országgyûlési ellenõrzésének biztosítására
eseti bizottságot hoz létre (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottság feladata a pályázati eljárás feletti or-
szággyûlési ellenõrzés biztosítása.

3. A Bizottság tagjai az országgyûlési képviselõcso-
portok egy-egy képviselõje. A Bizottság munkájában ál-
landó meghívottként képviselõcsoportonként egy-egy
szakértõ vesz részt. Szavazati joggal a képviselõ rendelke-
zik – a Hsz. 35. § (3) bekezdésére figyelemmel az állandó
bizottságokra vonatkozó szabályoktól eltérõen – akként,
hogy a képviselõk között a szavazati arányok a képviselõ-
csoportot a döntés idõpontjában megilletõ mandátumok
arányában oszlanak meg. A Bizottság állásfoglalásait és
Ügyrendjét a jelenlévõ tagok által képviselt mandátumok
kétharmados többségével fogadja el, egyéb döntéseit az
5. pont szerinti szavazati aránnyal hozza meg.

4. A tagokra a képviselõcsoportok vezetõi tesznek
ajánlást akként, hogy minden képviselõcsoport egy tagot
ajánlhat. A bizottság elnökére a kormánypárti, alelnökére
az ellenzéki képviselõcsoportok a bizottsági tagságra je-
löltek körébõl terjesztenek elõ javaslatot. A bizottság elnö-

kének, alelnökének és tagjainak megválasztására a képvi-
selõcsoportok vezetõinek ajánlása alapján a Házbizottság
terjeszt elõ javaslatot az Országgyûlésnek, melyrõl az egy
döntéssel, vita nélkül határoz. A Bizottság akkor is meg-
alakul, ha valamelyik képviselõcsoport nem vesz részt az
ajánlásban, illetve jelölésben, az országgyûlési arányok-
nak megfelelõ szavazati arányok azonban ilyenkor is vál-
tozatlanok maradnak. A Bizottság megalakulása során ta-
got nem jelölõ képviselõcsoport a Bizottság fennállása
alatt bármikor jelölhet tagot, melyet az eredeti eljárásnak
megfelelõen választ meg az Országgyûlés.

5. A Bizottság a pályázati eljárás ellenõrzése körében
– a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) javaslatát a pá-

lyázati kiírás kidolgozása során indokolt állásfoglalásával
visszaküldheti; ennek a kérdésnek a tárgyalása során a ha-
tározatképességhez és magához a döntéshez minden eset-
ben legalább a tagok által képviselt mandátumok egyhar-
mados szavazati aránya szükséges és elegendõ;

– a pályázatok érvényességérõl és eredményességérõl
szóló hatósági határozat tervezet jóváhagyásáról állásfogla-
lást hoz, az errõl szóló döntéshez legalább a jelenlévõ tagok
által képviselt mandátumok kétharmados többségû szavazati
aránya szükséges, a Bizottság a jóváhagyást csak jogszabály-
sértés, illetve eljárási szabálysértés (ideértve a pályázati kiírás
szabályainak megsértését is) esetén tagadhatja meg.

6. A Bizottság a pályázati kiírási dokumentáció és a bí-
rálati szempontok ellenõrzése és jóváhagyása során kizá-
rólag a Dtv.-ben meghatározott feltételek és értékelési
szempontok érvényesülését veheti figyelembe.

7. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem ré-
szesülnek.

8. Nem vehet részt a Bizottság munkájában szakértõként
a) aki, vagy akinek a személyes részvételével mûködõ,

illetve gazdasági érdekeltségében álló gazdasági társaság
vagy más szervezet részt vesz a pályázaton;

b) aki, vagy akinek a személyes részvételével mûködõ,
illetve gazdasági érdekeltségében álló gazdasági társaság
vagy más szervezet az a) pont szerinti pályázó gazdasági
társasággal vagy szervezettel munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;

c) az a) pont szerinti pályázó gazdasági társaság vagy
szervezet vezetõ tisztségviselõje, vezetõ testületének vagy
felügyeleti szervének tagja;

d) az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. tör-
vény hatálya alá tartozó szolgáltató, a mûsorszolgáltató, a
mûsorterjesztõ, valamint a sajtóról szóló 1986. évi II. tör-
vény hatálya alá tartozó lapkiadó, a lapterjesztõ vezetõje,
vezetõ testületének tagja, vezetõ tisztségviselõje, felügye-
leti szervének tagja, illetõleg, aki mûsorszolgáltatóval,
mûsorterjesztõvel, lapkiadóval vagy lapterjesztõvel mun-
kavégzésre irányuló jogviszonyban áll;

e) a mûsorszolgáltató, a mûsorterjesztõ, a lapkiadó, a lap-
terjesztõ, illetõleg, aki ilyen gazdasági társaságban rendelke-
zik közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel;

f) központi kormányzati szerv köztisztviselõje;
g) az Országos Rádió és Televízió Testület tagja;

5696 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/80. szám

* A határozatot az Országgyûlés a 2007. június 18-i ülésnapján fogadta el.



h) a Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió
Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány ku-
ratóriumának tagja vagy a közalapítványok alkalmazottja;

i) az a)–e) pontjai alá esõ személynek a Ptk. 685. §
b) pontja szerinti közeli hozzátartozója.

9. A Bizottság ügyrendjét – a létrehozásáról szóló hatá-
rozat szabályainak figyelembevételével – a Dtv. és a Ház-
szabály vonatkozó rendelkezései alapján maga állapítja
meg. A tagok és az állandó meghívottak összeférhetetlen-
ségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek.

10. A Bizottság mûködésének költségei az Országgyû-
lés költségvetésébõl kerülnek biztosításra.

11. A Bizottság megbízatása a tagok megválasztását
követõ alakuló üléssel kezdõdik és a Dtv. szerinti pályázati
eljárás eredményes befejezéséig tart.

12. E határozat a közzétételének napján lép hatályba.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Podolák György s. k., V. Németh Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés
58/2007. (VI. 26.) OGY

határozata
a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól
szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás
országgyûlési ellenõrzését szolgáló eseti bizottság
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról*

A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól
szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás ország-
gyûlési ellenõrzését szolgáló eseti bizottság felállításáról
szóló 57/2007. (VI. 26.) OGY határozat 4. pontja alapján
az Országgyûlés az eseti bizottság tisztségviselõinek és
tagjainak a következõket választja meg:

Elnök: Dr. Jánosi György (MSZP)
Alelnök: Dr. Deutsch-Für Tamás (Fidesz)
Tagjai: Dr. Petõ Iván (SZDSZ)

Dr. Lukács Tamás (KDNP)
Herényi Károly (MDF)

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Podolák György s. k., V. Németh Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés
59/2007. (VI. 26.) OGY

határozata

az audiovizuális média szabályozásának
reformjáról*

Az Országgyûlés egyetért azzal, hogy a digitális átállás
technikai és piaci feltételeinek megteremtésén túl elenged-
hetetlen az audiovizuális média jogi szabályozásának
átfogó megújítása.

Az Országgyûlés ezért úgy határoz, hogy 2007. decem-
ber 31-ig, de legkésõbb a mûsorterjesztésrõl és a digitális
átállás szabályairól szóló törvény alapján kiírt pályázat
eredményének közzétételéig megalkotja az audiovizuális
média szabályozásának új alaptörvényét, különös tekintet-
tel az Alkotmány 61. § (4) bekezdésében meghatározott
kérdésekre.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Podolák György s. k., V. Németh Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2007. június 18-i ülésnapján fogadta el.

A Köztársasági Elnök
határozatai

A Köztársasági Elnök
123/2007. (VI. 26.) KE

határozata

a 133/2006. (VII. 11.) KE határozat
módosításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 46. § (2) bekezdése alapján a miniszter-
elnök elõterjesztésére Iváncsik Imre államtitkári kinevezé-
sérõl szóló 133/2006. (VII. 11.) KE határozatot 2007. jú-
lius 1-jei hatállyal akként módosítom, hogy a határozat-
ban a „Honvédelmi Minisztérium” megnevezés helyett
„Miniszterelnöki Hivatalt” kell érteni.

Budapest, 2007. május 25.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: V-1/2559/2007.

A Köztársasági Elnök
124/2007. (VI. 26.) KE

határozata

államtitkár kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 46. § (2) bekezdése alapján a
miniszterelnök elõterjesztésére dr. Vadai Ágnest 2007. jú-
lius 1-jei hatállyal a Honvédelmi Minisztérium államtitká-
rává kinevezem.

Budapest, 2007. május 25.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: V-1/2558/2007.

A Miniszterelnök határozatai

A Miniszterelnök
42/2007. (VI. 26.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 57. §-ában foglalt jogkörömben, a kör-
nyezetvédelmi és vízügyi miniszter javaslatára

Kóthay Lászlót, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium szakállamtitkárává

2007. július 1-jei hatállyal kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A külügyminiszter határozatai

A külügyminiszter
21/2007. (VI. 26.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság
között az egymás nevében a vízumok és tartózkodási

engedélyek kiadásában diplomáciai
és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös
eljárásról szóló, Ljubljanában, 2007. április 4-én

aláírt Megállapodás kihirdetésérõl szóló
2007. évi XXXV. törvény 2–3. §-a ideiglenes

alkalmazásáról

A 2007. évi XXXV. törvénnyel a Magyar Közlöny
2007. május 18-i, 62. számában kihirdetett, a Magyar Köz-
társaság és a Szlovén Köztársaság között az egymás nevé-
ben a vízumok és tartózkodási engedélyek kiadásában dip-
lomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös
eljárásról szóló, Ljubljanában, 2007. április 4-én aláírt
Megállapodás 7. cikke szerint a Megállapodás ideigle-
nesen alkalmazásra kerülhet, ha a Felek diplomáciai úton
értesítették egymást arról, hogy az ideiglenes alkalmazás-
hoz szükséges feltételeket teljesítették.

A Megállapodás 7. cikke szerinti jegyzékváltásra 2007.
május 24-én került sor.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2007. évi XXXV.
törvény 5. § (5) bekezdésével, megállapítom, hogy a Ma-
gyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között az egy-
más nevében a vízumok és tartózkodási engedélyek kiadá-
sában diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ
kölcsönös eljárásról szóló, Ljubljanában, 2007. április
4-én aláírt Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2007. évi
XXXV. törvény 2–3. §-a ideiglenes alkalmazása kezdeté-
nek idõpontja 2007. május 24., azaz kettõezer-hét május
huszonnegyedike.

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter
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VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A pénzügyminiszter
10/2007. (MK 80.) PM

u t a s í t á s a
a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Mûködési

Szabályzatáról szóló
6/2006. (MK 94.) PM utasítás módosításáról

A Pénzügyminisztérium Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról szóló 6/2006. (MK 94.) PM utasítást az aláb-
biak szerint módosítom:

1. §

A Pénzügyminisztérium Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról szóló 6/2006. (MK 94.) PM utasítás mellékletét
képezõ Szervezeti és Mûködési Szabályzatot (a továbbiak-
ban: Szabályzat) – a miniszterelnök jóváhagyásával – a jelen
utasítás mellékletében foglaltak szerint módosítom.

2. §

(1) Ez az utasítás 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a Sza-
bályzat 4. §-a (2) bekezdése g) pontjának elsõ francia be-
kezdésében az „/ideértve a Támogatásokat és Járadékokat
Kezelõ Szervezetet/” szövegrész, 3. számú függeléke
IV/2. pontjának elsõ mondatában a „Támogatásokat Vizs-
gáló Irodából,” szövegrész, 3. számú függeléke IV/2.
pontjának 2.3 alpontja, 3. számú függeléke V/4. pontja
4.2. f) alpontjában „a II/1. pont j) alpontjában foglaltak ki-
vételével” szövegrész, továbbá a 3. számú függeléke VI/3.
pontja hatályát veszti.

(3) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a Szabály-
zat 59. §-ának (2) bekezdésében és 61. §-ának (1) és (6) be-
kezdésében a „Pénzügyi és gazdasági fõosztály” szövegrész
helyébe a „Pénzügyi és humánpolitikai fõosztály” szöveg-
rész, 3. számú függeléke I/3. pontjának h) alpontjában „az
Ellenõrzésirendszer-fejlesztési fõosztállyal” szövegrész he-
lyébe „a Költségvetési és pénzügypolitikai fõosztály Ellen-
õrzésirendszer-fejlesztési osztályával” szövegrész, továbbá
a 3. számú függeléke III/3. pontjának r) alpontjában a „Tá-
mogatásokat és Járadékokat Kezelõ Szervezet” szövegrész
helyébe a „Kincstár” szövegrész lép.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

Jóváhagyom:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 10/2007. (MK 80.) PM utasításhoz

1. §

A Szabályzat 6. §-a (4) bekezdésének i) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(A szakállamtitkár feladat- és hatáskörei elsõsorban a
következõk:)

„i) az illetékes szakállamtitkár, mint Nemzeti program-
engedélyezõ, ellátja az Európai Uniós elõcsatlakozási esz-
közök támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezési,
lebonyolítási és ellenõrzési rendjérõl szóló kormányrende-
letben meghatározott feladatokat, illetve irányítja a Nem-
zeti Alapot;”

2. §

A Szabályzat 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„17. § (1) A Minisztériumi Vezetõi Értekezlet a minisz-
ter vezetésével szerdánként ülésezik, ettõl a miniszter el-
térhet.

(2) A Minisztériumi Vezetõi Értekezlet állandó résztve-
või a kabinetfõnök, a szakállamtitkárok, a fõosztályveze-
tõk, a miniszter alárendeltségében mûködõ szervek veze-
tõi, valamint az Államtitkári Titkárság Koordinációs osz-
tályának (a továbbiakban: Koordinációs osztály) vezetõje.
Az értekezletre más személyek a miniszter döntése alapján
hívhatók meg.

(3) A Minisztériumi Vezetõi Értekezlet célja:
a) a minisztériumban készülõ elõterjesztések terveze-

teinek, továbbá a Minisztériumi Vezetõi Értekezlet elé
utalt egyéb ügyek megtárgyalása az egységes minisztériu-
mi szakmai álláspont kialakítása érdekében, illetve

b) tájékoztatás a Kormány ülésein hozott döntésekrõl.
(4) A Minisztériumi Vezetõi Értekezletrõl emlékeztetõ

készül. Az elõterjesztõ elkészíti a saját elõterjesztésére,
anyagára vonatkozó emlékeztetõt, amelynek – egyebek
mellett – tartalmaznia kell az ülésen született döntéseket
is. Ezt az ülés napján eljuttatja az emlékeztetõ összeállítá-
sáért felelõs Koordinációs osztályra. A Koordinációs osz-
tály az emlékeztetõt az ülést követõ munkanap 12 óráig el-
készíti, és a résztvevõk részére megküldi.”

3. §

A Szabályzat 60. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„60. § A minisztérium létszáma 468 fõ, mely az egyes
állami vezetõk irányítása alá tartozó szervezeti egységek
együttes létszáma szerinti bontásban az alábbiak szerint
oszlik meg:

a) a miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egysé-
gek együttes létszáma: 29 fõ,

b) az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egysé-
gek együttes létszáma: 93 fõ,

c) a költségvetésért felelõs szakállamtitkár irányítása
alá tartozó szervezeti egységek együttes létszáma: 132 fõ,
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d) a költségvetési bevételekért és számvitelért felelõs
szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek
együttes létszáma: 96 fõ,

e) a gazdaságpolitikáért és nemzetközi ügyekért felelõs
szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek
együttes létszáma: 77 fõ,

f) a vagyongazdálkodásért és az ágazati fejlesztések fi-
nanszírozásáért felelõs szakállamtitkár irányítása alá tarto-
zó szervezeti egységek együttes létszáma: 41 fõ.”

4. §

A Szabályzat 3. számú függelékének II. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„II. Az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti
egységek

1. Államtitkári Titkárság

Az államtitkár munkáját az Államtitkári Titkárság segí-
ti. Az Államtitkári Titkárság Államtitkári titkársági osz-
tályból és Koordinációs osztályból áll.

Az Államtitkári Titkárság
a) Elõsegíti az államtitkár tevékenységét.
b) Ellátja az államtitkár személye körüli teendõket.
c) Gondoskodik az elõterjesztések és jogszabályterve-

zetek szakmapolitikai, illetve államigazgatási egyeztetésé-
rõl, a beérkezett véleményeket eljuttatja az illetékes fõosz-
tályra.

d) Koordinálja más tárcák és a Ksztv. szerinti központi
államigazgatási szervek elõterjesztéseinek és jogszabály-
tervezeteinek véleményezését.

e) Az államtitkári értekezlet és a Kormány részére ké-
szülõ elõterjesztéseket benyújtja a Miniszterelnöki Hiva-
talba.

f) Megszervezi a szakmapolitikai egyeztetés, az állam-
titkári értekezlet és a Kormány üléseinek napirendjén sze-
replõ elõterjesztésekkel kapcsolatos álláspont kialakítását,
ideértve a minisztérium vezetõinek az ülésekre való felké-
szítését is.

g) Szervezi a minisztériumi vezetõi értekezletet, a mi-
niszteri és az államtitkári tájékoztató értekezletet.

h) Elkészíti a javaslatot a minisztérium munkatervére,
valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a munkatervi
feladatok teljesítését.

i) Nyilvántartja az ezres és a kétezres kormányhatáro-
zatokat és az ezekbõl származó feladatokat, és azok végre-
hajtásáról a minisztériumi vezetõket, illetve a Miniszterel-
nöki Hivatalt tájékoztatja.

j) Frissíti az Intraneten a beérkezõ, valamint a miniszté-
rium által államigazgatási egyeztetésre kiküldött terveze-
tek, illetve a Miniszterelnöki Hivatalba benyújtott elõter-
jesztések listáját (napi tájékoztató, valamint az egyeztetés-
re és a benyújtásra vonatkozó részletes belsõ eljárási ren-
det tartalmazó körleveleket.

k) Ellátja a minisztérium Ügyfélszolgálati Irodájának
feladatait a III/2. pont n) alpontjából adódó feladatok kivé-
telével.

2. Jogi és igazgatási fõosztály

A fõosztály Jogi osztályból, Perképviseleti osztályból
és Ügykezelési osztályból áll.

a) Kizárólag a minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatával, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló kormányrendelettel, illetve a felszámolók név-
jegyzékérõl szóló kormányrendelettel összefüggõ szabá-
lyozási körben végez (jog)szabályelõkészítõ tevékenysé-
get.

b) Ellátja a minisztériumban készülõ jogszabályterve-
zetek és állami irányítás egyéb jogi eszközei tervezeteinek
kodifikációs szempontú felülvizsgálatát, ideértve azoknak
a szakmapolitikai munkacsoport ülésére történõ benyújtá-
sát megelõzõ, a közigazgatási egyeztetésre bocsátását
megelõzõ, az államtitkári értekezletre és a kormányülésre
történõ benyújtását megelõzõ felülvizsgálatát is.

c) Ellátja a minisztériumban készülõ szabályzatok jogi
szempontú felülvizsgálatát.

d) Fõfelelõséggel véleményezi a Magyar Állam képvi-
seletével kapcsolatos javaslatokat, elõterjesztéseket.

e) Véleményezi a más szervektõl érkezett munkaanya-
gokat, elõterjesztéseket, illetve jogszabálytervezeteket.

f) Kialakítja a tárcaálláspontot az Alkotmány módosí-
tására irányuló törvényekkel, az alkotmányos alapjogok és
alapvetõ emberi jogok érvényesülését garantáló tör-
vényekkel, a polgári jogi, a közigazgatási hatósági eljárási,
valamint az egyes büntetõjogi és igazságszolgáltatást érin-
tõ törvényekkel kapcsolatosan.

g) Jogi szempontú véleményezéssel közremûködik a
miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek alapító és megszüntetõ okiratainak (azok módosí-
tásainak), továbbá a miniszter alapítói, illetve tulajdonosi
jogkörébe tartozó gazdasági társaságok alapító és meg-
szüntetõ okiratainak, illetve társasági szerzõdéseinek (mó-
dosításuknak) elõkészítésében.

h) Jogi szempontból véleményezi a miniszter irányítá-
sa, felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szervezeti
és mûködési szabályzatainak tervezeteit.

i) Ellátja a polgári peres eljárásban a Magyar Állam,
illetve – a munkaügyi perek kivételével – a minisztérium
jogi képviseletét.

j) Szükség szerint jogi szempontból véleményezi a
szervezeti egységek által elõkészített szerzõdéstervezete-
ket, a szerzõdések módosításainak tervezetét.

k) Gondoskodik a minisztérium által elõkészített jog-
szabályok kihirdetésérõl.

l) Vezeti a felszámolók névjegyzékét, ellátja a névjegy-
zék vezetésével kapcsolatos közigazgatási perekben, illet-
ve nemperes eljárásokban a pénzügyminiszter képvise-
letét.

m) Szerkeszti a Pénzügyi Közlönyt.
n) Vezeti a tárgyévben kiadott miniszteri utasítások, tá-

jékoztatók és irányelvek jegyzékét.
o) Gyakorolja a külön szabályzatban biztosított ellen-

jegyzési jogot.
p) Eljárásjogi kérdésekben szükség szerint közremûkö-

dik az V/1. pont e) és f) alpontjában, valamint az V/4. pont
4.3. ac), ae), b) és f)–h) alpontjában meghatározott köz-
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igazgatási hatósági eljárásokban hozott hatósági döntések
bírósági felülvizsgálata során.

q) Szükség esetén közremûködik az állampolgároktól,
külsõ szervektõl (ideértve az Alkotmánybíróságot és az or-
szággyûlési biztosokat is) érkezõ, jogértelmezést igénylõ
beadványokkal kapcsolatos tárcaálláspont kialakításában.

r) Hatáskörébe tartozó ügyekben az állampolgári, illet-
ve hatósági megkereséseket közvetlenül intézi.

s) Közremûködik a közérdekû adat igénylésével kap-
csolatos kérelmek elbírálásában.

t) Ellátja a minisztérium központi és titkos ügykezelési,
iratkezelési, irattározási és kézbesítési feladatait.

3. Pénzügyi és humánpolitikai fõosztály

A fõosztály Fejezeti költségvetési osztályból, Pénzügyi,
számviteli és gazdasági osztályból és Humánpolitikai osz-
tályból áll.

3.1. A fejezet felügyeleti szervi feladatainak ellátása
érdekében:

a) Irányítja a miniszter felügyelete alá tartozó költség-
vetési szervek tervezési, gazdálkodási, elszámoltatási,
adatszolgáltatási feladatait.

b) Jóváhagyja a hatáskörébe utalt költségvetési elõ-
irányzat-módosítást, átcsoportosítást és maradvány elszá-
molást.

c) Információt szolgáltat a fejezeti költségvetés teljesí-
tésérõl.

d) Jóváhagyásra elõkészíti a miniszter irányítás vagy
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek alapító és
megszüntetõ okiratát és véleményezi e szervek szervezeti
és mûködési szabályzatát.

e) Ellátja a miniszter felügyelete alá tartozó intézmé-
nyek kincstári vagyon kezelésével összefüggõ feladatokat.

f) Tervezi a Pénzügyminisztérium fejezet 12. címében
szereplõ fejezeti kezelésû elõirányzatok költségvetését és
elvégzi a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos
számviteli feladatokat és a felhasználásáról beszámolót
készít.

g) Felelõs az államháztartás mûködési rendjének válto-
zása kapcsán a fejezetet érintõ intézkedések végrehajtá-
sáért, az intézményi körben a feladatok koordinálásáért és
a végrehajtás folyamatos ellenõrzéséért.

h) Jóváhagyja a miniszter felügyelete alá tartozó költ-
ségvetési szervek és fejezeti kezelésû elõirányzatok elõ-
irányzat-maradványát, egyidejûleg meghatározva a köte-
lezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradvány
felhasználásának célját, rendeltetését.

i) Elkészíti a miniszter irányelvei alapján a felügyelete
alá tartozó fejezet költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadást.

j) Jóváhagyja a miniszter felügyelete alá tartozó költ-
ségvetési szervek elemi költségvetését és beszámolóját.

k) Ellátja a miniszter felügyelete alá tartozó költségve-
tési szervek vezetõinek külföldi kiküldetéseivel kapcsola-
tos engedélyeztetési feladatokat.

l) Mûködteti a Költségvetés Tervezõ és Elõirányzat
Gazdálkodást Támogató (KÖTEG) rendszert.

m) Koordinálja az APEH és a Vám- és Pénzügyõrség
érdekeltségi feltételeinek meghatározását, elõkészíti a ne-
gyedéves beszámolók alapján a jutalom engedélyezését, és
intézkedik a kifizetésrõl.

3.2. A minisztérium mûködési feltételeinek biztosítása
érdekében:

a) Elkészíti a minisztérium, mint költségvetési szerv és
a hozzá tartozó részben önálló szervezet (PM NAO Iroda)
költségvetését, beszámolóját.

b) Ellátja a pénzkezelési, a könyvvezetési, adóbevallá-
si, járulék és egyéb befizetési kötelezettségek teljesítését
és az adatszolgáltatási feladatokat a kapcsolódó analitikus
nyilvántartásokkal együtt.

c) Ellátja a külföldi kiküldetések tervezésével, pénzke-
zelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat, és ve-
zeti a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat.

d) Külön megállapodás alapján ellátja a pénzügyi és
gazdálkodási feladatokat a minisztériumhoz tartozó, ön-
álló gazdasági szervezettel nem rendelkezõ PM NAO Iro-
da részére.

e) Biztosítja a minisztérium szakmai munkájához szük-
séges szakkönyvtári szolgáltatást.

f) Ellátja a minisztériumi szintû közbeszerzések tör-
vényességi felügyeletét, valamint a közbeszerzési eljárá-
sokkal kapcsolatos feladatokat.

g) Ellátja a minisztériumi szintû személyi juttatások-
hoz kapcsolódó beszerzési feladatokat, összehangolva a
kafetéria rendszer mûködtetésével (étkezési jegy,
BKV/BEK bérlet, utazási kedvezményre jogosító igazol-
ványok érvényesítése).

h) Elõkészíti a feladatkörébe tartozó jogszabályokat és
belsõ szabályzatokat.

i) Operatív kapcsolatot tart fenn a Központi Szolgálta-
tási Fõigazgatósággal (KSZF), a minisztérium és a KSZF
között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfele-
lõen a kijelölt kapcsolattartókon keresztül. Rendelkezik a
szolgáltatások igénylésének módjáról.

j) Mûködteti a választható béren kívüli juttatási rend-
szert (kafetéria rendszert). Ennek keretében felel a nyilat-
kozatok egyeztetéséért, az igénybevétel folyósításáért, az
analitikus nyilvántartás vezetéséért, az évvégi elszámolá-
sért.

k) Ellátja az üdültetési referensi feladatokat, összehan-
golva a kafetéria rendszer mûködtetésével, valamint a
VPOP üdülõk igénybevételére kötött megállapodás alap-
ján.

l) Ellátja a rendezvények (konferencia, szakmai érte-
kezletek, ünnepségek) szervezését és lebonyolítását.

m) Üzemelteti a minisztérium házipénztárát.
n) Vezeti a minisztérium OTP Lakásépítési Alapszám-

la analitikus nyilvántartását, valamint intézi a lakásvásár-
lási és lakáshitel szerzõdésekkel kapcsolatos munkáltatói
feladatokat.

o) Ellátja a feladatkörébe tartozó közérdekû adatok
közzétételével kapcsolatos feladatokat.

p) Adatot szolgáltat a KÖTEG rendszer részére.
q) Ellátja a pénzügyi irányítási és folyamatba épített el-

lenõrzés feladatát, és azok belsõ szabályainak kialakítását.
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r) Elkészíti az évközi és éves statisztikai jelentéseket,
valamint a külsõ és belsõ ellenõrzést végzõ szervek részére
adatszolgáltatásokat készít.

s) Közremûködik a foglalkozás-egészségügyi ellátás
mûködtetésében.

t) Ellátja a minisztérium épülete, valamint a miniszté-
rium munkatársai elleni fenyegetettség, veszélyeztetett-
ség, szükséghelyzet (katasztrófahelyzet) elhárítása érde-
kében szükséges feladatokat a riasztási terv alapján.

3.3. A humánpolitikai és közszolgálati feladatkörében:
a) Ellátja a Pénzügyminisztérium és a PM NAO szemé-

lyi állományára vonatkozó – jogszabályokban és belsõ
szabályzatok által elõírt humánpolitikai-ügyintézési és
nyilvántartási jellegû – feladatainak teljes körét, különös
tekintettel a foglalkoztatási (közszolgálati, közalkalma-
zotti) és megbízási jogviszonyok keletkezésével, módosí-
tásával és megszüntetésével összefüggõ feladatokra.

b) Ellátja a pénzügyminiszter által irányított, illetve
felügyelt intézmények [APEH, Kincstár, Vám- és Pénz-
ügyõrség Országos Parancsnoksága (VPOP), KVI] jog-
szabályokban meghatározott vezetõi körére vonatkozó hu-
mánpolitikai feladatokat.

c) Kezeli az a) és b) pontban meghatározott személyi
állományra vonatkozó személyi anyagokat, a személyzeti
munkát segítõ munkaügyi programot mûködtet.

d) Ellátja a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok-
ban meghatározott, a közszolgálati jogviszony fennállásá-
val összefüggõ humánpolitikai feladatokat (teljesítmény-
értékeléssel, juttatásokkal, vagyonnyilatkozatokkal, fon-
tos és bizalmas munkakörökkel összefüggõ nemzetbizton-
sági ellenõrzéssel kapcsolatos feladatok).

e) Elõkészíti és végrehajtja a PM és a NAO személyi ál-
lományát és a b) pontban meghatározott külsõ intézmé-
nyek vezetõit érintõ jutalmazásokkal kapcsolatos vezetõi
döntéseket.

f) Ellátja a létszámgazdálkodás munkaügyi feladatait
(rendszeresen létszámjelentést készít és vezetõi döntésre
elõkészíti az egyes szervezeti egységek létszám-változta-
tási kezdeményezéseit). Létszám- és bérgazdálkodásra vo-
natkozó javaslatokat készít elõ.

g) Vezetõi döntés esetén, annak végrehajtása érdeké-
ben elõkészíti a PM, NAO szervezeti átalakításához szük-
séges iratokat, szervezetkorszerûsítésre vonatkozó javas-
latot tesz és elvégzi – az ezekbõl eredõ – személyi állo-
mányt érintõ intézkedéseket, SZMSZ módosítást kezde-
ményez.

h) Részt vesz a Pénzügyminisztérium illetmény-gaz-
dálkodási szempontjainak kialakításában, személyi elõ-
irányzatainak költségvetési tervezésében és figyelemmel
kíséri annak végrehajtását.

i) Gondoskodik a pénzügyi szakmai elismerések ado-
mányozásának elõkészítésérõl és lebonyolításáról.

j) Kezdeményezi a tevékenységével összefüggõ jog-
szabályok által elõírt belsõ szabályzatok megalkotását, il-
letve elkészíti és folyamatosan aktualizálja azokat (külö-
nös tekintettel a PM Közszolgálati Szabályzatára).

k) Ellátja a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott
feladatokat, különös tekintettel a béren kívüli juttatási

rendszer és a szociális segélyezés mûködtetésével kapcso-
latos teendõkre. Ellátja továbbá a foglalkozás-egészség-
üggyel kapcsolatos humánpolitikai feladatokat.

l) Részt vesz a feladatkörét érintõ jogszabályok megal-
kotása, módosítása során a tárcaegyeztetésekben, jogsza-
bálytervezetek véleményezésében. Közszolgálati, közal-
kalmazotti jogviszonnyal és munkajogviszonnyal kapcso-
latos jogszabályalkotást, módosítást kezdeményez, illetve
szövegszerû normatervezetet készít elõ.

m) A Kormány középtávú közigazgatási továbbképzési
tervének megfelelõen elkészíti a minisztérium és a pénz-
ügyminiszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szer-
vek köztisztviselõi rövid és középtávú képzési tervét, vala-
mint ellátja a képzési és továbbképzési feladatokat.

n) Szervezi a minisztérium belsõ képzéseit és koordi-
nálja a felügyelt szervek megvalósult képzési programjait,
ehhez kapcsolódóan beszámolót készít a Magyar Közigaz-
gatási Intézet részére.

o) Megszervezi az EU tagállamai által felajánlott ösz-
töndíjak és tanulmányi programok lebonyolítását.

p) Ellátja az álláspályázatokkal összefüggõ döntés-
elõkészítõ és végrehajtási feladatokat.

q) Ellátja a Közszolgálati Pénzügyi Ágazati Érdek-
egyeztetõ Tanács mûködésével összefüggõ titkársági
(szervezési) feladatokat.

r) Rendszeres kapcsolatot tart az APEH bérszámfejtést
végzõ szervezeti egységével.

s) Ellátja a munkaügyi perekben a minisztérium képvi-
seletét.”

5. §

A Szabályzat 3. számú függelékének III. pontja a III/1.
pontot megelõzõen a következõ bevezetõ szöveggel egé-
szül ki:

(Költségvetésért felelõs szakállamtitkár irányítása alá
tartozó szervezeti egységek)

„A szakállamtitkár munkáját Titkárság segíti. A Titkár-
ság támogatja a szakállamtitkár tevékenységét, ellátja a
szakállamtitkár személye körüli teendõket.”

6. §

(1) A Szabályzat 3. számú függelékének III/1. pontjá-
nak elsõ mondata helyébe a következõ mondat lép:

(Költségvetési és pénzügypolitikai fõosztály)
„A fõosztály Költségvetéspolitikai összefoglaló osz-

tályból, Pénzügypolitikai osztályból, Költségvetés-terve-
zési és végrehajtási osztályból, Államháztartási pénz-
ügyek módszertani és statisztikai osztályából, EU költség-
vetési kapcsolatok osztályából és Ellenõrzésirendszer-fej-
lesztési osztályból áll.”

(2) A Szabályzat 3. számú függelékének III/1. pontja a
következõ 1.5. alponttal egészül ki:

(Költségvetési és pénzügypolitikai fõosztály)
„1.5. Az ellenõrzési rendszerek fejlesztése körében:
a) Javaslatokat dolgoz ki az államháztartási belsõ pénz-

ügyi ellenõrzés (ÁBPE) jogi, intézményi, módszertani és
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szakképzési rendszerének fejlesztésével kapcsolatos fel-
adatok végrehajtására a teljes államháztartási rendszer
(ideértve annak mind a négy alrendszerét) tekintetében.
Javaslattételi feladatköre kiterjed a hazai költségvetési és a
nemzetközi támogatások ellenõrzésére is.

b) Koordinálja az ÁBPE-vel, az európai uniós támo-
gatások ellenõrzésével, valamint az Állami Számvevõ-
székrõl szóló törvénnyel kapcsolatos elõterjesztéseket
és tervezeteket, koordinálja az ÁSZ és a KEHI jelenté-
seinek és az Európai Számvevõszék jelentéseinek véle-
ményezését.

c) Mûködteti az ÁBPE Tárcaközi Bizottságot, elõké-
szíti a pénzügyminiszter éves jelentését az ÁBPE mûködé-
sérõl a Kormány részére.

d) Kialakítja az európai uniós alapokból származó tá-
mogatások ellenõrzésére és a belsõ kontrollokra vonatko-
zó koncepciót és karbantartja annak jogi szabályozását.

e) Gondoskodik arról, hogy az európai uniós támogatá-
sok ellenõrzését a megfelelõ nemzetközi ellenõrzési stan-
dardok és harmonizált módszertan szerint végezzék.

f) Minõségértékelés keretében figyelemmel kíséri és
vizsgálja a folyamatba épített ellenõrzéseket, a belsõ ellen-
õrzéseket, valamint a rendszer- és mintavételes ellenõrzé-
seket végzõ szervezetek vonatkozásában a jogszabályok,
módszertani útmutatók, nemzetközi ellenõrzési standar-
dok alkalmazását és végrehajtását.

g) Felelõs az ellenõrzést érintõ kérdésekben a mi-
nisztérium álláspontjának kialakításáért és a képvisele-
téért a hazai és nemzetközi fórumokon, ellátja a feladat-
körébe utalt, uniós pénzügyi ellenõrzéssel foglalkozó
tárcaközi bizottságok, albizottságok és munkacsoportok
titkársági feladatait, illetve közremûködik azok munká-
jában.

h) Az európai uniós támogatások lebonyolításában és
ellenõrzésében érintett szervezetek bevonásával létrehoz-
za és mûködteti az audit bizottságot.”

7. §

A Szabályzat 3. számú függelékének IV. pontja a IV/1.
pontot megelõzõen a következõ bevezetõ szöveggel egé-
szül ki:

(Gazdaságpolitikáért és nemzetközi ügyekért felelõs
szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek)

„A szakállamtitkár munkáját Titkárság segíti. A Titkár-
ság támogatja a szakállamtitkár tevékenységét, ellátja a
szakállamtitkár személye körüli teendõket.”

8. §

A Szabályzat 3. számú függelékének V. pontja az V/1.
pontot megelõzõen a következõ bevezetõ szöveggel egé-
szül ki:

(Költségvetési bevételekért és a számvitelért felelõs
szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek)

„A szakállamtitkár munkáját Titkárság segíti. A Titkár-
ság támogatja a szakállamtitkár tevékenységét, ellátja a
szakállamtitkár személye körüli teendõket.”

9. §

(1) A Szabályzat 3. számú függelékének V/4. pontjának
címe és elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„4. Adóigazgatási és szakképzési fõosztály

A fõosztály Adóigazgatási osztályból, Információelem-
zési, szervezési és szerencsejáték osztályból, valamint
Szakképzési osztályból áll.”

(2) A Szabályzat 3. számú függelékének V/4. pontja a
következõ 4.3. alponttal egészül ki:

(Adóigazgatási és szakképzési fõosztály)
„4.3. A szakképzési és az azzal összefüggõ hatósági fel-

adatkörében:
a) Ellátja a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-

vényben meghatározott, a szakképesítésért felelõs minisz-
ter feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat az Országos
Képzési Jegyzékben a pénzügyminiszter felelõsségi köré-
be utalt szakképesítések tekintetében az alábbiak szerint:

aa) Elõkészíti és koordinálja a pénzügyminiszter ága-
zatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetel-
ményeinek, továbbá az iskolarendszerû szakképesítések
központi programjainak kidolgozását.

ab) Felelõs a szakmai tantárgyak, illetve tananyagegy-
ségek (modulok) tankönyveinek és egyéb tanulmányi se-
gédleteinek kidolgozásáért.

ac) A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet szabályai szerint ellátja a
tankönyvvé nyilvánítással összefüggõ feladatokat.

ad) Gondoskodik a szakmai elméleti és gyakorlati kép-
zést ellátó pedagógusok továbbképzésének szervezésérõl,
valamint a szaktanácsadás megszervezésérõl és mûködte-
tésérõl.

ae) Lefolytatja a szakmai vizsgaelnöki és szakértõi
névjegyzékbe történõ felvételre vonatkozó pályázati és a
hatósági eljárást.

af) Felelõs a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szak-
képesítések gyakorlati-írásbeli, valamint szóbeli szakmai
vizsgáival kapcsolatos feladatok ellátásáért, szakmai fel-
ügyeletéért, ehhez kötõdõen biztosítja a szakmai vizsgákra
a gyakorlati-írásbeli, valamint szóbeli vizsgatételeket és
kijelöli a szakmai vizsgabizottságok elnökeit.

ag) Gondoskodik az országos szakmai tanulmányi ver-
senyek szervezésérõl.

ah) Kérelemre törzslap alapján az elveszett vagy meg-
semmisült bizonyítványokról bizonyítványmásodlatot ál-
lít ki, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljá-
rási rendjérõl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet
32. § (7) bekezdése szerint.

b) Lefolytatja a vizsgaszervezõi jogosultság elnyerésé-
re vonatkozó hatósági eljárást.

c) Gondoskodik a vizsgaelnökök és a szakértõk to-
vábbképzésének megszervezésérõl.

d) Kidolgozza a vizsgatantárgyak gyakorlati írásbeli
vizsgadolgozatai készítésére és lektorálására vonatkozó
térítési díjak rendszerét.
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e) Kidolgozza a gyakorlati-írásbeli vizsgatételek téríté-
si díjainak rendszerét.

f) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba
vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján le-
folytatja a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartás-
ba vételével, valamint a nyilvántartásban szereplõk to-
vábbképzésére jogosult szervezetek nyilvántartásba véte-
lével kapcsolatos hatósági eljárást.

g) Az adószakértõi mûködés engedélyezésének szabá-
lyairól szóló 20/1994. (VI. 17.) PM rendeletnek megfele-
lõen lefolytatja az adószakértõi tevékenység engedélyezé-
sével kapcsolatos hatósági eljárást.

h) Kiállítja az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl,
valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szak-
mai feltételekrõl szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendeletben
meghatározott közgazdasági, vám- és egyes pénzügyi te-
rületeken bejegyezhetõ igazságügyi szakértõi tevékenység
folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jel-
lege igazolásáról szóló hatósági bizonyítványokat.

i) Ellátja
– a Mérlegképes Szakértõi Bizottság,
– az Adószakértõi Bizottság,
– a pénzügyminiszter felelõsségi körébe tartozó szak-

képesítések tananyagait tankönyvvé nyilvánító Bizottság,
– az Országos Szakmai Szakértõi és Országos Szakmai

Vizsgaelnöki Kérelmeket Bíráló Bizottság,
– a Vizsgaszervezõi Kérelmeket Bíráló Bizottság, va-

lamint
– a Pénzügyi Ellenõrzési Szakképzési Tanács

titkársági feladatait.
j) Biztosítja a minisztérium képviseletét a Nemzeti

Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsban.
k) Biztosítja a minisztérium képviseletét a Felsõoktatá-

si és Tudományos Tanácsban és annak albizottságaiban.
l) Kialakítja és mûködteti az Államháztartási Belsõ

Pénzügyi Ellenõrzés Módszertani és Képzési Központot,
javaslatokat dolgoz ki az ÁBPE rendszer szakképzési kér-
déseire vonatkozóan.

m) Kapcsolatot tart az ügykörét érintõen mûködõ intéz-
ményekkel, szervezetekkel.

n) Ellátja az ügykörébe tartozó hatósági eljárásokhoz
és szakképzési feladatokhoz kapcsolódó ellenõrzési fel-
adatokat a fõosztályon kívüli szervek, személyek ez irányú
feladatellátására és dokumentációjára kiterjedõen.

o) Ellátja a szakképzéssel kapcsolatos feladat- és hatás-
körébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban hozott
hatósági döntésekkel kapcsolatosan indult közigazgatási
perekben és nemperes eljárásokban a pénzügyminiszter
képviseletét, szükség szerint a Jogi és igazgatási fõosztály
eljárásjogi kérdésekbe történõ bevonásával.

p) A miniszter megbízásából ellátja a Munkaerõpiaci
Alap képzési alaprészébõl felnõttképzési célra nyújtható
támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007.
(IV. 13.) SZMM rendelet 11. § (2) bekezdésében meghatá-
rozott célú pályázat elõkészítését, és a felnõttképzés érde-
kében végzett fejlesztõ tevékenységet.”

10. §

A Szabályzat 3. számú függelékének VI. pontja a VI/1.
pontot megelõzõen a következõ bevezetõ szöveggel egé-
szül ki:

(Vagyongazdálkodásért és az ágazati fejlesztések finan-
szírozásáért felelõs szakállamtitkár irányítása alá tartozó
szervezeti egységek)

„A szakállamtitkár munkáját Titkárság segíti. A Titkár-
ság támogatja a szakállamtitkár tevékenységét, ellátja a
szakállamtitkár személye körüli teendõket.”

11. §

(1) A Szabályzat 3. számú függeléke VI/2. pontjának
elsõ mondata helyébe a következõ mondat lép:

(Ágazati fejlesztési és finanszírozási fõosztály)
„A fõosztály Környezetvédelmi és ipari osztályból, Be-

fektetési és vállalkozási osztályból, Infrastruktúra-finan-
szírozási osztályból és Támogatásokat Vizsgáló Irodából
áll.”

(2) A Szabályzat 3. számú függeléke VI/2. pontja a kö-
vetkezõ w)–z) alponttal egészül ki:

(Ágazati fejlesztési és finanszírozási fõosztály)
„w) Teljesíti az EK Szerzõdés 87–88. cikkének rendel-

kezéseibõl, a Csatlakozási Okmányból, valamint a Struk-
turális Alapokkal kapcsolatos szabályozással összefüggõ
állami támogatásokkal kapcsolatos feladatokat.

x) Ellátja Magyarország állami támogatásokkal kap-
csolatos nemzetközi kötelezettségeibõl (CEFTA, WTO,
EFTA) adódó feladatokat.

y) Gondoskodik az állami támogatási intézkedések (tá-
mogatási programok, pályázati felhívások, egyedi támoga-
tások) – jogszabályban meghatározott támogatások kivé-
telével – ellenõrzésérõl, az Európai Közösségek verseny-
jogi szabályaival való összehangolásáról, nyilvántartásá-
ról és éves jelentést készít a Bizottság számára.

z) Részt vesz a Bizottság állami támogatási munkacso-
portjaiban és kialakítja a közösségi állami támogatási sza-
bályok módosítási tervezeteivel kapcsolatos magyar állás-
pontot, valamint kezdeményezi a közösségi jogszabályok
módosulása miatt szükségessé váló hazai jogszabályok
módosítását.”

12. §

A Szabályzat 1. számú függeléke helyébe jelen utasítás
1. számú függeléke lép.

13. §

A Szabályzat 2. számú függeléke helyébe jelen utasítás
2. számú függeléke lép.

14. §

A Szabályzat 4. számú függeléke helyébe jelen utasítás
3. számú függeléke lép.
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1. számú függelék a 10/2007. (MK 80.) PM utasításhoz

[1. számú függelék a 6/2006. (MK 94.) PM utasításhoz]
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2. számú függelék a 10/2007. (MK 80.) PM utasításhoz

[2. számú függelék a 6/2006. (MK 94.) PM utasításhoz]

A pénzügyminiszter alá tartozó szervezetek felügyeleti, irányítási,
továbbá a zrt.-k vonatkozásában az alapítói, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje

Költségvetésért felelõs szakállamtitkár:

Magyar Államkincstár

Költségvetés bevételeiért és a számvitelért felelõs szakállamtitkár:

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
Vám- és Pénzügyõrség

Gazdaságpolitikáért, nemzetközi ügyekért felelõs szakállamtitkár:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Államadósság Kezelõ Központ Zrt.
Diákhitel Központ Zrt.

Vagyongazdálkodásért és az ágazati fejlesztések finanszírozásáért felelõs szakállamtitkár:

Kincstári Vagyoni Igazgatóság
Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt.
Nemzeti Programengedélyezõ Iroda

3. számú függelék a 10/2007. (MK 80.) PM utasításhoz

[4. számú függelék a 6/2006. (MK 94.) PM utasításhoz]

Egyes, a pénzügyminisztert illetõ hatáskörök gyakorlásának delegálása,
illetve a kiadmányozásra jogosultak kijelölése

Hatáskör Felhatalmazás
Miniszteri
hatáskörben

marad

A delegált hatáskör címzettje,
illetve a kiadmányozásra jogosult

államtitkár szakállamtitkár fõosztályvezetõ

1. Kincstári pénzforgalmi számlán kívül
más pénzintézetnél vezetett
pénzforgalmi számla nyitásának
engedélyezése Kht.-k számára

1992. évi XXXVIII. törvény
18/C. § (7) bek.

X

2. Egyetértés adott költségvetési fejezet
felújítási elõirányzatának mûködési
költségvetése javára történõ
csökkentésével

1992. évi XXXVIII. törvény
24. § (4) bek.

X

3. Egyetértés adott költségvetési fejezet
személyi juttatások és munkaadókat
terhelõ járulékok elõirányzata
növelésével

1992. évi XXXVIII. törvény
24. § (5) bek.

X

4. A Wesselényi Miklós Ár- és
Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
elõirányzat módosításának jóváhagyása

1992. évi XXXVIII. törvény
49. § i) pont és 55. § (2) bek.

X

5706 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/80. szám



Hatáskör Felhatalmazás
Miniszteri
hatáskörben

marad

A delegált hatáskör címzettje,
illetve a kiadmányozásra jogosult

államtitkár szakállamtitkár fõosztályvezetõ

5. A Wesselényi Miklós Ár- és
Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
költségvetési tervezetének, valamint
éves és féléves költségvetési
beszámolójának aláírása

1992. évi XXXVIII. törvény
49. § i) pont és 57. §
(3) bek., valamint 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet
13. § (5) bek.

X

6. Egyetértés a fejezetek felügyeletét
ellátó szerv vezetõje által elkészített
fejezeti kezelésû elõirányzatok
felhasználásának szabályzatával

1992. évi XXXVIII. törvény
49. § o) pont

X

7. Egyetértés költségvetési szerv és
köztestületi szerv alapításával, illetve
megszüntetésével

1992. évi XXXVIII. törvény
88. § (2) bek.

X

8. Egyetértés önkormányzati költségvetési
szervnek a központi költségvetés által
történõ átvételéhez

1992. évi XXXVIII. törvény
88. § (2) bek.

X

9. A költségvetési fejezetek összesített
elõirányzatai teljesítésének elszámolása
felülvizsgálata és jóváhagyása

1992. évi XXXVIII. törvény
93. § (9) bek.

X

10. A kötelezettségvállalással nem terhelt
elõirányzat-maradványrész elvonása

1992. évi XXXVIII. törvény
93. § (10) bek. b) pont

X

11. A kötelezettségvállalással terhelt,
felszabaduló elõirányzat-maradvány
terhére újabb kötelezettség vállalásának
engedélyezése

1992. évi XXXVIII. törvény
93. § (11) bek. és 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet
134. § (6) bek.

X

12. A központi költségvetési szerv
vagyonkezelésében lévõ ingatlan
értékesítésébõl származó bevétel
fejlesztési célokra történõ
felhasználásának engedélyezése

1992. évi XXXVIII. törvény
109/A. § (4) bek.

500 mil-
lió forint
bevétel
felett

500 mil-
lió forint
bevétel
vagy
alatta

13. A koncesszióba adás, illetõleg a
koncessziós szerzõdés megkötésének
jóváhagyása

1992. évi XXXVIII. törvény
109/E. § (2) bek.

X

14. A kincstári vagyonkörbõl történõ
kikerülés jóváhagyása

1992. évi XXXVIII. törvény
109/K. § (1) bek.

X

15. A kincstári vagyon nem pénzbeli
hozzájárulásként való szolgáltatásának,
vagy egyéb módon történõ társasági
tulajdonba adásának elõzetes
jóváhagyása

1992. évi XXXVIII. törvény
109/K. § (4) bek.

X

16. Prémium Évek Programról és a
különleges foglalkoztatási állományról
szóló törvény szerinti kifizetésekkel
összefüggõ átcsoportosítások

2006. évi CXXVII. törvény
4. § (1) bek. e) pont

X
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Hatáskör Felhatalmazás
Miniszteri
hatáskörben

marad

A delegált hatáskör címzettje,
illetve a kiadmányozásra jogosult

államtitkár szakállamtitkár fõosztályvezetõ

17. Az elõirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül teljesülõ
elõirányzatok esetén keretnyitás
engedélyezése

2006. évi CXXVII. törvény
46. § (1) bek. és 36/1999.
(XII. 27.) PM rendelet 18. §

X

18. Egyetértés a KvVM fejezet megha-
tározott elõirányzatainak túllépéséhez
meghatározott feltételek esetén

2006. évi CXXVII. törvény
50. § (1) bek.

X

19. Egyetértés a KvVM fejezet
jutalom-elõleg kifizetéséhez
meghatározott feltételek esetén

2006. évi CXXVII. törvény
50. § (2) bek.

X

20. Egyetértés a helyi önkormányzatok
által felhasználható központosított
elõirányzatok alcímei, a helyi
önkormányzatok mûködõképességének
megõrzését szolgáló kiegészítõ
támogatások alcímei, továbbá ezen
elõirányzatok, valamint a vis maior
tartalék elõirányzat közötti
átcsoportosításhoz

2006. évi CXXVII. törvény
51. § (6) bek.

X

21. Egyetértés a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium egyes
fejezeti kezelésû elõirányzatai közötti
átcsoportosításához

2006. évi CXXVII. törvény
51. § (7) bek.

X

22. Egyetértés a NATO felé vállalt
haderõ-fejlesztési célkitûzések,
valamint elõre nem tervezett
nemzetközi feladatok végrehajtásával
kapcsolatos, a HM fejezet címeinek,
alcímeinek elõirányzatait, a címen
belül a kiemelt elõirányzatokat is érintõ
átcsoportosításhoz

2006. évi CXXVII. törvény
51. § (8) bek.

X

23. A színházi feladatot ellátó közhasznú
társaságok, költségvetési szervek
fenntartói feladatainak
önkormányzatok részére
megállapodással történõ átadásakor a
OKM elõirányzataiból a Helyi
önkormányzatok fejezet színházi
támogatása javára a megállapodás
szerinti összeg átrendezése

2006. évi CXXVII. törvény
51. § (9) bek.

X

24. Egyetértés az oktatási miniszter
hallgatói létszám képzési többlete
jogcímcsoportok közötti
átcsoportosításával

2006. évi CXXVII. törvény
51. § (13) bek.

X
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25. Felhatalmazás az SZMM fejezet
Lakossági energiaköltség
elõirányzatának megemeléséhez a
GKM fejezet Energiaár-kompenzációs
bevétel túlteljesülése esetén

2006. évi CXXVII. törvény
51. § (17) bek.

X

26. Egyetértés a felsõoktatási intézmények
hosszú távú kötelezettségvállalásának a
szakmai felügyeletet ellátó fejezet
beruházási kerete 33%-át meghaladó
mértékû átvállalásával

2005. évi CXXXIX. törvény
122. § (4) bek.

X

27. Egyetértés az európai uniós tagsághoz
kapcsolódó támogatások felhasználása
érdekében szükséges
többlet-kötelezettségvállaláshoz

2006. évi CXXVII. törvény
54. § (7) bek.

X

28. Egyetértés a gyógyító-megelõzõ
ellátás, a gyógyászati segédeszköz
támogatás, valamint a
gyógyszertámogatás jogcímcsoporton
belül meghatározott jogcímek közötti
átcsoportosításhoz

2006. évi CXXVII. törvény
73. § (2) bek., 74. § (2) bek.,
75. § (3) bek.

X

29. Évközi elõirányzat-túllépés
engedélyezése az Egészségbiztosítási
Alap ún. zárt kiadási elõirányzatainál

2006. évi CXXVII. törvény
76. § (1) bek.

X

30. Egyetértés miniszter által alapított
költségvetési szerv megszüntetéséhez,
átszervezéséhez, valamint az alapító
okirat tevékenységi kört érintõ
módosításához

217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 11. § (6) bek.

X

31. A Wesselényi Miklós Ár- és
Belvízvédelmi Kártalanítási Alap elemi
költségvetésének jóváhagyása

217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 36. § (2) bek.

X

32. Egyetértés költségvetési szerv
alapításával, megszüntetésével
kapcsolatos fejezeten belüli
elõirányzat-átcsoportosítással

217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 46. § (4) bek.
a) pont

X

33. Egyetértés a helyi önkormányzat, a
helyi kisebbségi önkormányzat
feladatmutatókhoz kapcsolódó – a
költségvetési törvényben
meghatározott – normatív
hozzájárulásai és támogatásai
elõirányzatának módosításához, ha az
önkormányzat év közben feladatot,
illetve intézményt helyi
önkormányzaton kívüli szervezetnek
átad vagy átvesz

217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 52. § (2) bek.

X
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34. Egyetértés központi költségvetési
szervnél vállalkozási tevékenység
korlátozásáról, költségvetési szervként
való továbbmûködésérõl, vagy
átalakításáról, leválasztásáról szóló
alapítói döntéssel

217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 64. § (4) bek.

X

35. Felmentés az utalványozási jog
államháztartáson kívüli szervezetnek
való átadása tilalma alól

217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 74. § (2) bek.

X

36. Központi költségvetési szerv részére
fejezeti elõirányzat-felhasználási keret
elosztási számla, fejezeti
maradványelszámolási számla, fejezeti
befizetési számla, fejezeti kezelésû
elõirányzat-felhasználási keretszámla,
fejezeti célelszámolási forintszámla,
fejezeti fedezetbiztosítási számla,
fejezeti központi beruházások
elõirányzat-felhasználási keretszámla,
fejezeti feladatfinanszírozási
elõirányzat-felhasználási keretszámla,
fejezeti devizaszámla, fejezeti letéti
számla, Európai Uniós forrásokból
finanszírozott programok
lebonyolítására szolgáló fejezeti
kezelésû elõirányzat-felhasználási
keretszámla nyitásának és
megszüntetésének engedélyezése

217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 98. § (2) bek.

X

37. Egyetértés központi költségvetési szerv
részjogkörû költségvetési egysége
részére elõirányzat-felhasználási
keretszámla nyitásához

217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 99. § (2) bek.

X

38. Központi költségvetési szerv részére
letéti számla, célelszámolási
forintszámla, több azonos típusú
kártyafedezeti számla és európai uniós
programok célelszámolási forintszámla
nyitásának engedélyezése

217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 99. § (4), (8), (11) és
(16) bek.

X

39. Az elkülönített állami pénzalapok
finanszírozási terveinek jóváhagyása

217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 113. § (4) bek.

X

40. A társadalombiztosítás pénzügyi
alapjai finanszírozási terveinek
jóváhagyása

217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 115. § (4) és
(5) bek.

X
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41. Egyetértési jog gyakorlása az
egészségügyi finanszírozás egyes
paramétereinek változásához

217/1997. (XII. 1.) Korm.
rendelet 7. § (16) bek.,
43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet 6. § (2) bek., 6/A. §
(2) bek., 27. § (7) bek.,
(12) bek., 29/A. § (1) bek.,
33/A. § (1) bek., 35. §
(1) bek., 38. § (3) bek., 42. §
a) pont, 50/E. §, 361/2006.
(XII. 28.) Korm. rendelet
8. § (6) és (10) bek., 2006.
évi CXXXII. törvény 10. és
11. §

X

42. Egyetértés a gyógyító megelõzõ ellátás
céltartalék jogcím, valamint a
gyógyszertámogatás kiadásai jogcím
elõirányzatának megemeléséhez

2006. évi CXXVII. törvény
74. § (3) bek. és 75. §
(4) bek.

X

43. A XV. Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium fejezet 28. cím,
3. Energiaár-kompenzációs befizetés
alcímen jóváhagyott bevételi elõirány-
zat túlteljesítése esetén a XXVI. Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium
fejezet 16. cím, 92. Hozzájárulás a
lakossági energiaköltségekhez alcím
elõirányzatának a szociális és
munkaügyi miniszter kezdeményezé-
sére a szükséges mértékig történõ
felemelése

2006. évi CXXVII. törvény
51. § (17) bek.

X

44. A Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak a
vagyonkezelõi jog versenyeztetésére, a
kincstári vagyon nyilvántartására,
valamint a tulajdonosi ellenõrzésre
vonatkozó szabályzata jóváhagyása

58/2005. (IV. 4.) Korm.
rendelet 9. § (4) bek., 18. §
(5) bek., 24. § (1) bek.

X

45. Javaslattétel a Kincstári Vagyoni
Igazgatóságnak valamely
vagyonkezelõ tulajdonosi ellenõrzésére

58/2005. (IV. 4.) Korm.
rendelet 24. § (3) bek.

X

46. Egyetértés az ÁPV Zrt. kezességválla-
lást vagy szavatossági felelõsséget
eredményezõ döntését megelõzõen

1995. évi XXXIX. törvény
23. § (3) bek.

X

47. Részvényesi joggyakorlói határozat
kiadása az ÁPV Zrt. vonatkozásában

1995. évi XXXIX. törvény
11. § (1) bek.

X

48. Az ÁPV Zrt. hozzárendelt vagyonára
vonatkozó elkülönített nyilvántartás
rendszerének jóváhagyása

1995. évi XXXIX. törvény
21. § (2) bek.

X
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49. A fejlesztési adókedvezményrõl szóló
hatósági döntés (határozat, végzés)
meghozatala

1996. évi LXXXI. törvény
22/B. § (2) és (3) bek.

X

50. A munkavállalói értékpapír-juttatási
program nyilvántartásával kapcsolatos
hatósági döntés (határozat, végzés)
meghozatala

1995. évi CXVII. törvény
77/C. § (19)–(23) bek.

X

51. A feltételes adómegállapításra irányuló
eljárásban az elsõfokú hatósági döntés
(határozat, végzés) meghozatala

2003. évi XCII. törvény
132. §, 39/2006. (XII. 25.)
PM rendelet 10. §

X

52. A feltételes adómegállapításra irányuló
eljárásban a másodfokú hatósági döntés
(határozat, végzés) meghozatala

2003. évi XCII. törvény
132. §, 39/2006. (XII. 25.)
PM rendelet 12. §

X

53. Egyetértés a kedvezményezettek
részére történõ elõleg fizetésérõl az
Európai Unió strukturális alapjainak,
Kohéziós Alapjának felhasználását
lehetõvé tevõ pályázati felhívások
alapján

217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 91. § (4) bek.

X

„
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
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