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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi XCV.
tör vény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság
Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság

kisinyovi nagykövetségén folytatott együttmûködésrõl 
a vízumkérelmek kezelése és a konzuli munka más

területein tárgyú Megállapodás kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Dán Ki rály ság Kor -
mány a kö zött lét re jött, a Ma gyar Köz tár sa ság ki si nyo vi
nagy kö vet sé gén foly ta tott együtt mû kö dés rõl a ví zum ké -
rel mek ke ze lé se és a kon zu li mun ka más te rü le te in tár gyú
Meg álla po dás (a továb biak ban: Meg álla po dás) kö te le zõ
ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Meg ál la po dást e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § A Meg álla po dás hi te les an gol nyel vû szö veg e és
annak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Agreement
between the Government of the Republic of Hungary

and the Government of the Kingdom of Denmark
on the cooperation in the field of handling visa

applications and in other fields of consular work
at the Embassy of the Republic of Hungary

in Chisinau

The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry and the
Go vern ment of the King dom of Den mark (he re i naf ter: the
Cont rac ting Par ti es) with due re gard to the en han ce ment of 
co o pe ra ti on among the Mem ber Sta tes of the Eu ro pe an
Un ion in the matt ers of im mig ra ti on and spe ci ally in the
fi eld of hand ling visa app li ca ti ons have ag re ed upon the
fol lo wing:

Article 1

The Re pub lic of Hun ga ry (he re i naf ter: the Hun ga ri an
Party) ope ra tes an or ga ni sa ti o nal unit on the pre mi ses of its 
Em bas sy in Chis hi nau that will pri ma rily be res pon sib le
for the co o pe ra ti on in the fi eld of hand ling visa
app li ca ti ons and app li ca ti ons for re si den ce or work
per mits as out li ned in this Ag re e ment. The Em bas sy:

(i) ac ting as a pro xy, pro vi des as sis tan ce to na ti o nals of
third co unt ri es wis hing to sub mit visa app li ca ti ons to the
King dom of Den mark (he re i naf ter: the Da nish Party) by
ac cep ting app li ca ti ons, re ce i ving fees, re cor ding the data
of the app li ca ti ons and for war ding them to the com pe tent
dip lo ma tic or con su lar rep re sen ta ti ve as de sig na ted by the
Da nish Party (he re i naf ter: the con su lar of fi cer of the
Da nish Party);

(ii) pro vi des tech ni cal as sis tan ce to the con su lar of fi cer
of the Da nish Party for the in situ pro ces sing of the
app li ca ti ons, inc lu ding the exe cu ti on of par ti cu lar steps of
the visa pro ces sing re qu i red by the re gu lat ions of the
Da nish Party and done by the con su lar of fi cer of the
Da nish Party par ti ci pa ting in the work of the Cent re;

(iii) pro vi des tech ni cal as sis tan ce to the con su lar of fi cer
of the Da nish Party in pro ces sing app li ca ti ons for
re si den ce or work per mits and pass ports.

Article 2

When ac ting in the fra me work of this Ag re e ment the
Hun ga ri an Party shall apply the re le vant Eu ro pe an Un ion
le gal norms con cer ning the pro cess of visa is su an ce and
ob ser ve the ru les set forth in the ag re e ment ment io ned in
Ar tic le 5 of this Ag re e ment.

Article 3

The Hun ga ri an Party shall act on be half of the Da nish
Party exc lu si vely in re ce i ving, re cor ding and for war ding
visa app li ca ti ons, fees and the data of app li cants to the
con su lar of fi cer of the Da nish Party, and per for ming any
ot her ac ti vity spe ci fi cally pro vi ded in the ag re e ment
ment io ned in Ar tic le 5 of this Ag re e ment. In all ot her
as pects the Da nish Party be ars res pon si bi lity for
pro ces sing the app li ca ti ons.

Article 4

The Hun ga ri an Party shall pro tect data ac qu i red du ring
the pro cess with spe ci al re gard to the per so nal data of the
app li cants in ac cor dan ce with its na ti o nal laws on data
pro tec ti on and the re le vant EU data pro tec ti on pro vi si ons.
The Hun ga ri an Party may only use the data ac qu i red
wit hin the sco pe of ac ti vi ti es out li ned in Ar tic le 1 (i).

Article 5

De ta i led ru les of co-ope rat ion bet we en the Par ti es shall
be set forth in an inst ru ment conc lu ded bet we en the ir
res pec ti ve Mi nist ri es of Fo re ign Af fa irs.
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Ar tic le 6

(1) This Ag re e ment shall re ma in in for ce for an
un li mi ted pe ri od.

(2) This Ag re e ment shall en ter into for ce on the first day 
of the month af ter the Cont rac ting Par ti es no ti fy each ot her 
thro ugh dip lo ma tic chan nels that the in ter nal pro ce du res
for the ent ry into for ce have been comp le ted.

(3) This Ag re e ment can be ter mi na ted at any time in
wri ting com mu ni ca ted thro ugh dip lo ma tic chan nels by
eit her Cont rac ting Party. In case of ter mi na ti on, the
Ag re e ment re ma ins in for ce for ni nety (90) days fol lo wing
the re ce ipt of the no ti ce of ter mi na ti on by the ot her
Cont rac ting Party.

(4) The Cont rac ting Par ti es may sus pend the app li ca ti on 
of this Ag re e ment wholly or partly at any time. The
Cont rac ting Par ti es shall no ti fy each ot her thro ugh
dip lo ma tic chan nels of the start ing and clo sing date of the
sus pen si on, which shall be co me ef fec ti ve thirty (30) days
af ter the re ce ipt of the no ti fi ca ti on, un less ag re ed
ot her wi se by the Cont rac ting Par ti es.

(5) Ba sed on the pro vi si ons of the pre sent Ag re e ment
the Hun ga ri an Party may act on be half of the Da nish Party
in the fi eld of is su an ce of Schen gen vi sas from the date of
the full ent ry into for ce of the Schen gen imp le men ta ti on
ag re e ment in res pect of the Hun ga ri an Party. This
co o pe ra ti on shall be re gu la ted in the inst ru ment re fer red to 
in Ar tic le 5 amen ded as ne ces sa ry.

Article 7

This Ag re e ment may be app li ed pro vi si o nally if the
Cont rac ting Par ti es no ti fy each ot her thro ugh dip lo ma tic
chan nels that the re qu i re ments for the pro vi si o nal
app li ca ti on have been ful fil led.

Done in Bu da pest on 11 Ap ril 2007 in two co pi es in the
Eng lish lan gu a ge.

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság

Kormánya között a Magyar Köztársaság kisinyovi
nagykövetségén folytatott együttmûködésrõl

a vízumkérelmek kezelése és a konzuli munka más
területein

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Dán Ki rály ság
Kor mány a (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek) fi gye lem mel
a be ván dor lás és kü lö nö sen a ví zum ké rel mek ke ze lé se te -
rén az Euró pai Unió tag ál la mai kö zöt ti együtt mû kö dés fej -
lesz té sé re, a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

A Ma gyar Köz tár sa ság (a továb biak ban: Ma gyar Fél)
egy szer ve ze ti egy sé get mû köd tet a ki si nyo vi nagy kö vet -
sé ge te rü le tén, amely el sõ sor ban a ví zum ké rel mek, tar tóz -
ko dá si és mun ka vál la lá si en ge dély irán ti ké rel mek ke ze lé -
se te rén való együtt mû kö dé sért fe le lõs a je len Meg ál la po -
dás ban sza bá lyo zott ke re tek kö zött.

A nagy kö vet ség:
(i) köz ve tí tõ ként el jár va se gít sé get nyújt har ma dik ál la -

mok ál lam pol gá ra i nak, akik a Dán Ki rály ság hoz (a továb -
biak ban: Dán Fél) ví zum ké rel met kí ván nak be nyúj ta ni, a
ké rel mek fo ga dá sa, a dí jak át vé te le, a ké rel mek ada ta i nak
rög zí té se és a Dán Fél ál tal ki je lölt ille té kes dip lo má ci ai
vagy kon zu li kép vi se lõ nek (a továb biak ban: a Dán Fél
kon zu li tiszt vi se lõ je) tör té nõ to váb bí tá sa ré vén;

(ii) tech ni kai se gít sé get nyújt a Dán Fél kon zu li tiszt vi -
se lõ je ré szé re a ké rel mek hely szí nen tör té nõ fel dol go zá sá -
hoz, be le ért ve bi zo nyos, a Dán Fél jog sza bá lyai ál tal meg -
ha tá ro zott in téz ke dé sek meg té te lét a Dán Fél nek a Köz -
pont mun ká já ban köz re mû kö dõ kon zu li tiszt vi se lõ je ál tal;

(iii) tech ni kai se gít sé get nyújt a Dán Fél kon zu li tiszt vi -
se lõ je ré szé re a tar tóz ko dá si vagy mun ka vál la lá si en ge dé -
lyek és út le ve lek irán ti ké rel mek fel dol go zá sá hoz.

2. cikk

A je len Meg álla po dás ke re té ben tör té nõ el já rá sa so rán a 
Ma gyar Fél al kal maz za az Euró pai Uni ó nak a ví zu mok ki -
adá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lya it, és figye lembe ve szi a je -
len Meg álla po dás 5. cik ké ben em lí tett meg ál la po dás ban
rög zí tett sza bá lyo kat.

3. cikk

A Ma gyar Fél a Dán Fél ne vé ben ki zá ró lag a ví zum ké -
rel mek, dí jak és a ké rel me zõk ada ta i nak át vé te lé vel, rög zí -
té sé vel és a Dán Fél kon zu li tiszt vi se lõ je ré szé re tör té nõ
to váb bí tá sá val, illetve a je len Meg álla po dás 5. cik ké ben
meg ha tá ro zott meg ál la po dás ban meg ál la pí tott bár mely
más te vé keny ség gel kap cso lat ban jár el. Min den más vo -
nat ko zás ban a Dán Fél vi se li a ké rel mek fel dol go zá sá nak
fe le lõs sé gét.

4. cikk

Kü lö nös fi gye lem mel a ké rel me zõk sze mé lyes ada ta i ra
a Ma gyar Fél a nem ze ti adat vé del mi jog sza bá lya i nak és az
Euró pai Unió vo nat ko zó adat vé del mi sza bá lya i nak meg -
fele lõen védi az el já rás so rán bir to ká ba ju tott ada to kat.
A Ma gyar Fél a meg szer zett ada to kat csak az 1. cikk
(i) pont ja sze rin ti te vé keny sé ge kö ré ben hasz nál hat ja fel.
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5. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dé sé nek rész le tes sza bá -
lya it a Kül ügy mi nisz té ri u ma ik kö zöt ti meg álla po dás ál la -
pít ja meg.

6. cikk

(1) A je len Meg álla po dás ha tá ro zat lan idõ re szól.

(2) A je len Meg álla po dás az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap -
ján lép ha tály ba, hogy a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton
ér te sí tet ték egy mást ar ról, hogy a ha tály ba lé pés hez szük -
sé ges bel sõ jogi el já rá sok be fe je zõd tek.

(3) A je len Meg ál la po dást bár mely Szer zõ dõ Fél bár mi -
kor írás ban dip lo má ci ai úton fel mond hat ja. Fel mon dás
ese tén a je len Meg álla po dás a fel mon dó nyi lat ko zat má sik
Szer zõ dõ Fél ál ta li kéz hez vé te lét kö ve tõ ki lenc ven
(90) na pig ha tály ban ma rad.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek tel je sen vagy rész ben bár mi kor
fel füg geszt he tik a je len Meg álla po dás al kal ma zá sát.
A Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton tá jé koz tat ják egy mást
a fel füg gesz tés kez dõ és be fe je zõ idõ pont já ról, ami a tá jé -
koz ta tás kéz hez vé te lét köve tõen har minc (30) nap pal lesz
ha tá lyos, amennyi ben a Szer zõ dõ Fe lek más ként nem ál la -
pod nak meg.

(5) A je len Meg álla po dás ren del ke zé sei alap ján a
 Magyar Fél el jár a Dán Fél ne vé ben a schen ge ni ví zu mok
ki adá sa te rén at tól az idõ pont tól kez dõ dõ en, ami kor a
Schen ge ni Vég re haj tá si Egyez mény a Ma gyar Fél vo nat -
ko zá sá ban tel jes mér ték ben ha tály ba lép. Ezt az együtt mû -
kö dést az 5. cikk ben meg ha tá ro zott, meg fele lõen mó do sí -
tott meg álla po dás sza bá lyoz za.

7. cikk

Je len Meg álla po dás ide ig le ne sen al kal ma zás ra ke rül -
het, ha a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí tet ték egy -
mást ar ról, hogy az ide ig le nes al kal ma zás hoz szük sé ges
fel té te le ket tel je sí tet ték.

Ké szült Bu da pes ten, 2007. áp ri lis 11-én, két pél dány -
ban, an gol nyel ven.”

4.  § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Meg ál la po dás nak a
7. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ dõ en tör té nõ
ide ig le nes al kal ma zá sát.

5.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-a a Meg álla po dás 7. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E tör vény 4.  §-a, valamint 5.  § (4) be kez dé se a Meg -
álla po dás 6. cikk (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ -
pont ban ha tá lyát vesz ti.

(4) E tör vény ha tá lyát vesz ti, ha a má sik Szer zõ dõ Fél
ar ról ér te sí ti a Ma gyar Köz tár sa sá got, hogy nem kí ván a
Meg ál la po dás ban ré szes fél lé vál ni.

(5) A Meg álla po dás ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
valamint a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tok
nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter azok is -
mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta -
la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(6) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

2007. évi XCVI.
tör vény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett
Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar
Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott

együttmûködésrõl a vízumkiadás és a konzuli munka
más területein tárgyú Megállapodás kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Lett Köz tár sa ság Kor -
mány a kö zött lét re jött, a Ma gyar Köz tár sa ság ki si nyo vi
nagy kö vet sé gén foly ta tott együtt mû kö dés rõl a ví zum ki -
adás és a kon zu li mun ka más te rü le te in tár gyú Meg álla po -
dás (a továb biak ban: Meg álla po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak
el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Meg ál la po dást e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § A Meg álla po dás hi te les ma gyar és an gol nyel vû
szö veg e a kö vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett

Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság 
kisinyovi nagykövetségén folytatott együttmûködésrõl 

a vízumkiadás és a konzuli munka más területein

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Lett Köz tár sa ság 
Kor mány a (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek) fi gye lem mel
a be ván dor lás és kü lö nö sen a ví zum ki adás te rén az Euró -
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pai Unió tag ál la mai kö zöt ti együtt mû kö dés fej lesz té sé re, a 
kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

A Ma gyar Köz tár sa ság (a továb biak ban: Ma gyar Fél)
egy szer ve ze ti egy sé get mû köd tet a Ma gyar Köz tár sa ság
ki si nyo vi nagy kö vet sé ge (a továb biak ban: Nagy kö vet ség)
te rü le tén Kö zös Ké re lem át ve võ Köz pont (a továb biak ban: 
Köz pont) né ven, amely el sõ sor ban a ví zum ké rel mek fel -
dol go zá sa és egyes ese tek ben a tar tóz ko dá si en ge dé lyek és 
út le ve lek irán ti ké rel mek fel dol go zá sa te rén való együtt -
mû kö dé sért fe le lõs a je len Meg ál la po dás ban sza bá lyo zott
ke re tek kö zött.

A Nagy kö vet ség:

(i) köz ve tí tõ ként el jár va se gít sé get nyújt har ma dik ál la -
mok ál lam pol gá ra i nak a Lett Köz tár sa ság hoz (a továb -
biak ban: Lett Fél) tör té nõ ví zum ké rel mek be nyúj tá sá hoz a 
ké rel mek át vé te le, valamint a sze mé lyes ada tok rög zí té se
és a Lett Fél ál tal ki je lölt, a Lett Fél dip lo má ci ai vagy kon -
zu li kép vi se le té nek ille té kes dip lo ma tá já hoz (a továb biak -
ban: a Lett Fél kon zu li tiszt vi se lõ je) tör té nõ to váb bí tá sa
ré vén;

(ii) tech ni kai se gít sé get nyújt a Lett Fél kon zu li tiszt vi -
se lõ je ré szé re a ké rel mek hely szí nen tör té nõ fel dol go zá sá -
hoz, be le ért ve bi zo nyos, a Lett Fél jog sza bá lyai ál tal sza -
bá lyo zott in téz ke dé sek meg té te lét a Lett Fél nek a Köz pont 
mun ká já ban köz re mû kö dõ kon zu li tiszt vi se lõ je ál tal;

(iii) tech ni kai se gít sé get nyújt a Lett Fél kon zu li tiszt vi -
se lõ je ré szé re a tar tóz ko dá si en ge dé lyek és út le ve lek irán ti 
ké rel mek fel dol go zá sá hoz.

2. cikk

A je len Meg álla po dás ke re té ben tör té nõ el já rá sa so rán a 
Ma gyar Fél al kal maz za az Euró pai Uni ó nak a ví zu mok ki -
adá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lya it, és figye lembe ve szi a je -
len Meg álla po dás 5. cik ké ben em lí tett meg ál la po dás ban
rög zí tett sza bá lyo kat.

3. cikk

A Ma gyar Fél a Lett Fél ne vé ben ki zá ró lag a ví zum ké -
rel mek át vé te lé vel, rög zí té sé vel és a Lett Fél kon zu li tiszt -
vi se lõ je ré szé re tör té nõ to váb bí tá sá val, illetve a je len
Meg álla po dás 5. cik ké ben em lí tett meg ál la po dás ban meg -
ál la pí tott bár mely más te vé keny ség gel kap cso lat ban jár el.
Min den más vo nat ko zás ban a Lett Fél vi se li a ké rel mek
fel dol go zá sá nak fe le lõs sé gét.

4. cikk

Kü lö nös fi gye lem mel a ké rel me zõk sze mé lyes ada ta i ra
a Ma gyar Fél a nem ze ti jog sza bá lya i nak és az Euró pai
Unió adat vé de lem re vo nat ko zó sza bá lya i nak meg fele lõen
védi a ví zum ki adás so rán bir to ká ba ju tott ada to kat. A
 Magyar Fél a meg szer zett ada to kat csak az 1. cikk (i) pont -
ja sze rin ti te vé keny sé ge kö ré ben, valamint sta tisz ti kai cé -
lok ra hasz nál hat ja fel, a sze mé lyes ada tok kel lõ vé del me
mel lett.

5. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dé sé nek rész le tes sza bá -
lya it a Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma és a Lett 
Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma kö zött a ví zum ki adás
és a kon zu li mun ka egyéb te rü le te in tör té nõ együtt mû kö -
dés rõl  szóló meg álla po dás ál la pít ja meg.

6. cikk

(1) A je len Meg álla po dás ha tá ro zat lan idõ re szól.

(2) A je len Meg álla po dás az azt kö ve tõ elsõ hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba, hogy a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai
úton ér te sí tet ték egy mást ar ról, hogy a ha tály ba lé pés hez
szük sé ges bel sõ jogi el já rá sok be fe je zõd tek.

(3) Bár mely Szer zõ dõ Fél bár mi kor dip lo má ci ai úton,
írás ban fel mond hat ja a je len Meg ál la po dást. Fel mon dás
ese tén a je len Meg álla po dás a fel mon dó nyi lat ko zat má sik
Szer zõ dõ Fél ál ta li kéz hez vé te lét kö ve tõ ki lenc ven (90)
na pig ha tály ban ma rad.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek tel je sen vagy rész ben bár mi kor
fel füg geszt he tik a je len Meg álla po dás al kal ma zá sát. A
Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton tá jé koz tat ják egy mást a
fel füg gesz tés kez dõ és be fe je zõ idõ pont já ról, ami a tá jé -
koz ta tás kéz hez vé te lét köve tõen har minc (30) nap pal lesz
ha tá lyos, amennyi ben a Szer zõ dõ Fe lek más ként nem ál la -
pod nak meg.

(5) A je len Meg álla po dás ren del ke zé sei alap ján a
 Magyar Fél el jár a Lett Fél ne vé ben a schen ge ni ví zu mok
ki adá sa te rén a schen ge ni ac qu is-nak a Ma gyar Köz tár sa -
ság ban és a Lett Köz tár sa ság ban tör té nõ tel jes körû al kal -
ma zá sá nak idõ pont já tól.

7. cikk

Je len Meg álla po dás ide ig le ne sen al kal ma zás ra ke rül -
het, ha a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí tet ték egy -
mást ar ról, hogy az ide ig le nes al kal ma zás hoz szük sé ges
fel té te le ket tel je sí tet ték.
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Ké szült Bré má ban, 2007. már ci us 31-én, két ere de ti
pél dány ban, ma gyar, lett és an gol nyel ven, mind há rom
szö veg egy aránt hi te les. A je len Meg álla po dás ér tel me zé -
sé ben tör té nõ el té rés ese tén az an gol nyel vû szö veg az
irány adó.

Agreement
between the Government of the Republic of Hungary
and the Government of the Republic of Latvia on the

cooperation in visa issuance and other fields
of consular work at the Embassy of the Republic

of Hungary in Chisinau

The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry and
Go vern ment of the Re pub lic of Lat via (he re i naf ter: the
Cont rac ting Par ti es), with due re gard to the en han ce ment
of co o pe ra ti on among the Mem ber Sta tes of the Eu ro pe an
Un ion in the matt ers of im mig ra ti on and spe ci ally in the
fi eld of visa is su an ce, have ag re ed upon the fol lo wing:

Article 1

The Re pub lic of Hun ga ry (he re i naf ter: the Hun ga ri an
Party) ope ra tes an or ga ni sa ti o nal unit re fer red to as the
Com mon App li ca ti on Cent re (he re i naf ter: the Cent re) on
the pre mi ses of the Em bas sy of the Re pub lic of Hun ga ry in 
Chi si nau (he re i naf ter: the Em bas sy) that shall pri ma rily be 
res pon sib le for the co o pe ra ti on in the pro ces sing of visa
app li ca ti ons and in spe ci fic ca ses in the pro ces sing of
app li ca ti ons for re si den ce per mits and pass ports as
out li ned in this Ag re e ment.

The Em bas sy:
(i) ac ting as a pro xy, pro vi des as sis tan ce to na ti o nals of

third co unt ri es sub mit ting visa app li ca ti ons to the
Re pub lic of Lat via (he re i naf ter: the Lat vi an Party) by
re ce i ving app li ca ti ons, re cor ding and for war ding per so nal
data to the com pe tent dip lo mat at the dip lo ma tic or
con su lar rep re sen ta ti on of the Lat vi an Party as de sig na ted
by the Lat vi an Party (he re i naf ter: the con su lar of fi cer of
the Lat vi an Party);

(ii) pro vi des tech ni cal as sis tan ce to the con su lar of fi cer
of the Lat vi an Party for the in situ pro ces sing of
app li ca ti ons, inc lu ding the exe cu ti on of par ti cu lar steps of
visa pro ces sing in ac cor dan ce with the re gu lat ions of the
Lat vi an Party and car ri ed out by the con su lar of fi cer of the
Lat vi an Party par ti ci pa ting in the work of the Cent re;

(iii) pro vi des tech ni cal as sis tan ce to the con su lar of fi cer
of the Lat vi an Party in the pro ces sing of app li ca ti ons for
re si den ce per mits and pass ports.

Article 2

When ac ting in the fra me work of this Ag re e ment the
Hun ga ri an Party shall apply the re le vant Eu ro pe an Un ion

le gal norms con cer ning the pro cess of visa is su an ce and
ob ser ve the ru les set forth in the ag re e ment ment io ned in
Ar tic le 5 of this Ag re e ment.

Article 3

The Hun ga ri an Party shall act on be half of the Lat vi an
Party exc lu si vely in re ce i ving, re cor ding and for war ding
visa app li ca ti ons to the con su lar of fi cer of the Lat vi an
Party, and per for ming any ot her ac ti vity spe ci fi cally
pro vi ded in the ag re e ment ment io ned in Ar tic le 5 of this
Ag re e ment. In all ot her as pects the Lat vi an Party be ars
res pon si bi lity for pro ces sing the app li ca ti ons.

Article 4

The Hun ga ri an Party shall pro tect data ac qu i red du ring
the pro cess of visa is su an ce with a spe ci al re gard to the
per so nal data of the app li cants in ac cor dan ce with its
na ti o nal laws and the re le vant Eu ro pe an Un ion pro vi si ons
on data pro tec ti on. The Hun ga ri an Party shall use the data
ac qu i red only wit hin the sco pe of ac ti vi ti es out li ned in
Ar tic le 1 (i) and for the pur po ses of sta tis tics with due
re gard to the pro tec ti on of per so nal data.

Article 5

De ta i led ru les of co-ope rat ion bet we en the Cont rac ting
Par ti es shall be set forth in the Ag re e ment bet we en the
Mi nist ry of Fo re ign Af fa irs of the Re pub lic of Hun ga ry
and the Mi nist ry of Fo re ign Af fa irs of the Re pub lic of
Lat via on the Co o pe ra ti on in Visa Is su an ce and Ot her
Fi elds of Con su lar Work.

Article 6

(1) This Ag re e ment shall re ma in in for ce for an
in de fi ni te pe ri od of time.

(2) This Ag re e ment shall en ter into for ce on the first day 
of the first month af ter the Cont rac ting Par ti es no ti fy each
ot her thro ugh dip lo ma tic chan nels that the in ter nal
pro ce du res for the ent ry into for ce have been comp le ted.

(3) Eit her Cont rac ting Party may ter mi na te this
Ag re e ment at any time in wri ting, com mu ni ca ted thro ugh
dip lo ma tic chan nels. In case of ter mi na ti on this
Ag re e ment re ma ins in for ce for ni nety (90) days fol lo wing
the re ce ipt of the no ti ce of ter mi na ti on by the ot her
Cont rac ting Party.
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(4) The Cont rac ting Par ti es may sus pend the app li ca ti on 
of this Ag re e ment wholly or partly at any time. The
Cont rac ting Par ti es shall no ti fy each ot her thro ugh
dip lo ma tic chan nels of the start ing and clo sing date of the
sus pen si on which shall be co me ef fec ti ve thirty (30) days
af ter the re ce ipt of the no ti fi ca ti on, un less ag re ed
ot her wi se by the Cont rac ting Par ti es.

(5) Ba sed on the pro vi si ons of this Ag re e ment the
Hun ga ri an Party shall act on be half of the Lat vi an Party in
the is su an ce of Schen gen vi sas from the date of app li ca ti on 
of all parts of the Schen gen Ac qu is to both the Re pub lic of
Hun ga ry and the Re pub lic of Lat via.

Article 7

This Ag re e ment may be app li ed pro vi si o nally if the
Cont rac ting Par ti es no ti fy each ot her thro ugh dip lo ma tic
chan nels that the re qu i re ments for the pro vi si o nal
app li ca ti on have been ful fil led.

Sig ned in Bre men on 31 March 2007 in two ori gi nal
co pi es each in Hun ga ri an, Lat vi an and Eng lish lan gu a ges,
all texts be ing equ ally aut hen tic. In case of di ver gen ce of
in terp re ta ti on of this Ag re e ment, the Eng lish text shall
pre va il.”

4.  § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Meg ál la po dás nak a
7. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ dõ en tör té nõ
ide ig le nes al kal ma zá sát.

5.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-a a Meg álla po dás 7. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E tör vény 4.  §-a, valamint 5.  § (4) be kez dé se a Meg -
álla po dás 6. cikk (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ -
pont ban ha tá lyát vesz ti.

(4) E tör vény ha tá lyát vesz ti, ha a má sik Szer zõ dõ Fél
ar ról ér te sí ti a Ma gyar Köz tár sa sá got, hogy nem kí ván a
Meg ál la po dás ban ré szes fél lé vál ni.

(5) A Meg álla po dás ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
valamint a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tok
nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter azok is -
mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta -
la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(6) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

2007. évi XCVII.
tör vény

a köziratokról, a közlevéltárakról
és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló

1995. évi LXVI. tör vény módosításáról*

1.  § A köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél -
tá ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény
(a továb biak ban: Ltv.) 3.  §-a a kö vet ke zõ t) pont tal egé szül 
ki:

[3.  § E tör vény al kal ma zá sa so rán]
„t) ön kor mány za ti hi va tal: a pol gár mes te ri hi va tal, a

tár sult kép vi se lõ-tes tü let kö zös hi va ta la, a kör jegy zõ ség,
a me gyei ön kor mány za ti hi va tal és a fõ vá ro si köz gyû lés
hi va ta la (Fõ pol gár mes te ri Hi va tal).”

2.  § Az Ltv. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„10.  § (1) Egye di irat ke ze lé si sza bály za tot ad ki:
a) a köz fel ada tot el lá tó szerv – e tör vény ben fog lalt

 kivételekkel – az ille té kes köz le vél tár ral egyet ér tés ben,
b) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv a Ma gyar Or szá gos 

Le vél tár ral, illetve az ille té kes szak le vél tár ral és a köz ira -
tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben,

c) az ön kor mány za ti hi va tal szá má ra a jegy zõ (fõ jegy -
zõ) az ille té kes köz le vél tár ral és a te rü le ti leg ille té kes köz -
igaz ga tá si hi va tal lal egyet ér tés ben.

(2) Egy sé ges irat ke ze lé si sza bály za tot ad ki:
a) a köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért fe le -

lõs mi nisz ter rel, valamint a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ral,
illetve az ille té kes szak le vél tár ral egyet ér tés ben

aa) a szak mai irá nyí tást el lá tó mi nisz ter vagy a köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ je a te rü le ti és he lyi
 államigazgatási szer vek, a Ma gyar Hon véd ség, valamint
a rend vé del mi szer vek (ki vé ve a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok) ré szé re,

ab) az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter a köz jegy zõk és
a bí ró sá gi vég re haj tók, valamint ezek ka ma rái tekinte -
tében,

b) az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács a bí ró sá -
gok, a leg fõbb ügyész az ügyész sé gek ré szé re a Ma gyar
Or szá gos Le vél tár ral egyet ér tés ben.

(3) A 10.  § (1) be kez dés b) pont ja és a 10.  § (2) be kez dé -
sé nek aa) al pont ja sze rin ti irat ke ze lé si sza bály za to kat
a szak mai irá nyí tást el lá tó mi nisz ter vagy a köz pon ti
 államigazgatási szerv ve ze tõ je egy sé ges irat ke ze lé si sza -
bály zat ban össze fog lal va is ki ad hat ja.

(4) In do kolt eset ben a szak mai irá nyí tást el lá tó mi nisz -
ter az ál lam i és he lyi ön kor mány za ti in téz mé nyek meg ha -
tá ro zott cso port ja ré szé re a köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai 
irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel, valamint a Ma gyar
 Országos Le vél tár ral egyet ér tés ben egy sé ges irat ke ze lé si
sza bály za tot vagy egye di irat ke ze lé si sza bály za tuk mel -
lék le tét ké pe zõ egy sé ges irat tá ri ter vet ad hat ki.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.

2007/91. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6889



(5) Az ön kor mány za ti hi va ta lok szá má ra az ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter a köz ira tok ke ze lé sé nek
szak mai irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel és a Ma gyar
 Országos Le vél tár ral egyet ér tés ben min ta irat tá ri ter vet
ad ki.

(6) A jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ ön kor mány za ti
tár su lás, az ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sa
(a továb biak ban együtt: ön kor mány za ti tár su lá sok) a tár -
su lá si meg ál la po dás ban fog lalt eset ben ren del ke zik az
irat ke ze lés sza bá lyo zá sá ról.

(7) A Ma gyar Or szá gos Le vél tár, il le tõ leg az ille té kes
köz le vél tár egyet ér té si joga az irat tá ri té te lek ki ala kí tá sá -
val és a nem se lej tez he tõ irat tá ri té te lek ki je lö lé sé vel,
 továbbá a nem se lej tez he tõ ira tok le vél tá ri hasz ná la tát be -
fo lyá so ló elõ írásokkal össze füg gõ kér dé sek re ter jed ki.

(8) A Ma gyar Or szá gos Le vél tár az ön kor mány za ti
 levéltárak vé le mé nyé nek elõ ze tes ki ké ré sé vel gya ko rol ja
a bí ró sá gok, ügyész sé gek, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek te rü le ti szer vei, a rend vé del mi szer vek szer ve ze ti
egy sé gei és a he lyi ön kor mány za ti in téz mé nyek meg ha tá -
ro zott cso port ja ré szé re ké szült irat ke ze lé si sza bály za tok
és irat tá ri ter vek, illetve az ön kor mány za ti hi va ta lok min ta
irat tá ri terv e ki adá sá val kap cso la tos egyet ér té si jo gát.

(9) Az irat tá ri terv az irat ke ze lé si sza bály zat szer ves
 részét ké pe zi, annak kö te le zõ mel lék le te ként. El fo ga dá si
rend je – ki vé ve az ál lam i és he lyi ön kor mány za ti intéz -
mények meg ha tá ro zott cso port ja ré szé re ki adott egy sé ges
irat tá ri ter ve ket – nem vá lik el az irat ke ze lé si sza bály zat -
tól.

(10) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek, az ön kor -
mány za ti hi va ta lok és az ön kor mány za ti tár su lá sok irat ke -
ze lé si sza bály za tai vég re haj tá sá nak el len õr zé si rend jét
a 35/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti kor mány ren de let ben
a Kor mány ál la pít ja meg.”

3.  § Az Ltv. 17.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A Ma gyar Or szá gos Le vél tár köz pon ti ál ta lá nos
 levéltár. Il le té kes sé gi kö ré be tar to zik a köz tár sa sá gi el nök -
nek és hi va ta lá nak, az Or szág gyû lés nek és hi va ta lá nak,
 továbbá az or szág gyû lé si biz to sok hi va ta la i nak, az Al kot -
mány bí ró ság nak, a 19.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek nek (a mi -
nisz ter el nök nek és hi va ta lá nak, a mi nisz té ri u mok nak, az
au to nóm ál lam igaz ga tá si szer vek nek, a kor mány hi va ta -
lok nak, a köz pon ti hi va ta lok nak és a rend vé del mi szer vek
or szá gos pa rancs nok sá ga i nak), a pol gá ri nemzetbizton -
sági szol gá la tok nak, valamint – a köz pon ti államigazga -
tási szer vek te rü le ti szer vei, a rend õrség, a ha tár õr ség, a
pol gá ri vé de lem, a vám- és pénz ügy õr ség, to váb bá az ál -
lam i és hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság te rü le ti és he -
lyi szer vei és a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ki vé te lé -
vel – a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek köz vet len fel -
ügye le te és irá nyí tá sa alatt mû kö dõ egyéb ál lam i szer vek -
nek, a Leg fel sõbb Bí ró ság nak, a Leg fõbb Ügyész ség nek,
az Ál la mi Szám ve võ szék nek és a Ma gyar Nem ze ti Bank -

nak, valamint mind ezen szer vek jog elõ de i nek le vél tá ri
anya ga,  továbbá min den, le vél tár ral nem ren del ke zõ or -
szá gos köz tes tü let és köz ala pít vány le vél tá ri anya ga.”

4.  § (1) Az Ltv. 35.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Fel ha tal ma zást kap az ön kor mány za to kért fe le lõs
mi nisz ter és a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter, hogy a köz ira -
tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sát el lá tó mi nisz ter rel
egyet ér tés ben ren de let ben ál la pít sák meg az ön kor mány -
za ti hi va ta lok ál lam igaz ga tá si ügyek kel össze füg gés ben
ke let ke zett ira tai tár gyi ala pú rend sze re zé sét és meg õr zé si
ide jét.”

(2) Az Ltv. 35.  §-a a kö vet ke zõ (10) és (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(10) Fel ha tal ma zást kap a szak mai irá nyí tást el lá tó
 miniszter, hogy az ál lam i és he lyi ön kor mány za ti in téz mé -
nyek meg ha tá ro zott cso port ja ré szé re a köz ira tok ke ze lé -
sé nek szak mai irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel, valamint
a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ral egyet ér tés ben egy sé ges
irat ke ze lé si sza bály za tot, vagy egye di irat ke ze lé si sza -
bály za tuk mel lék le tét ké pe zõ egy sé ges irat tá ri ter vet ad jon 
ki.

(11) Fel ha tal ma zást kap az ön kor mány za to kért fe le lõs
mi nisz ter, hogy az ön kor mány za ti hi va ta lok szá má ra, a
köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért fe le lõs
 miniszterrel és a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ral egyet ér tés -
ben min ta irat tá ri ter vet ad jon ki.”

5.  § (1) E tör vény 2007. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba,
ren del ke zé se it az ezt köve tõen ké szí tett és a 2008. ja nu ár
1. nap ját köve tõen ha tály ba lép tet ni kí vánt irat ke ze lé si
sza bály za tok és irat tá ri ter vek vo nat ko zá sá ban kell al kal -
maz ni.

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

a) ha tá lyát vesz ti a köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és
a ma gán le vél tá ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXLIX. tör vény
4.  §-a,

b) a köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a magánlevél -
tári anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXLIX. tör vény 7.  § (2) be kez -
dés c) pont já ban a „2008. ja nu ár 1-jé tõl” szö veg rész he lyé -
be „2009. ja nu ár 1-jé tõl” szö veg rész lép.

(3) 2007. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti az Ltv. 19.  §
(1) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal Le vél -
tá ra” szö veg rész, 19.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja,
valamint a sta tisz ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény
6.  § (1) be kez dé sé nek l) pont já ban az „és szak le vél tár”
szö veg rész.

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

a tankönyvpiac rendjérõl  szóló
2001. évi XXXVII. tör vény módosításáról*

1.  § A tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló 2001. évi XXXVII.
tör vény (a továb biak ban: Tprt.) 2.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Tan könyv ként az a nyom ta tott for má ban meg -
jelent, illetve elekt ro ni kus adat hor do zón rög zí tett könyv
hoz ha tó for ga lom ba, ame lyet kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott el já rás ke re té ben tan könyv vé nyil vá ní tot tak,
 továbbá fel vet tek a hi va ta los tan könyv jegy zék be. A tan -
könyv bo rí tó ján vagy a bel sõ cím ol da lon, jól lát ha tó mó -
don fel kell tün tet ni a tan könyv vé nyil vá ní tás té nyét, a jog -
erõs ha tá ro zat szá mát, idõ pont ját. A di gi tá lis tan anyag
 jóváhagyására, illetve az ok ta tá si prog ram (pe da gó gi ai
rend szer) ré sze ként jó vá ha gyott in for má ció hor do zó tan -
könyv vé nyil vá ní tá sá ra a könyv tan könyv vé nyilvánítá -
sára vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.”

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

„(1) A köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal 
el ké szí ti a tan köny vek hi va ta los jegy zé két és köz zé te szi
azt az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium hon lap ján,
 továbbá gon dos ko dik a jegy zék fo lya ma tos fe lül vizs gá la -
tá ról és fris sí té sé rõl. A tan köny vek hi va ta los jegy zé ké be
fel kell ven ni a tan könyv vé nyil vá ní tott di gi tá lis tan anya -
got és az ok ta tá si prog ram (pe da gó gi ai rend szer) ré szét
 alkotó, tan könyv vé nyil vá ní tott in for má ció hor do zót.”

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

„(5) A for gal ma zó kö te les biz to sí ta ni, hogy a ta nu ló az
e tör vény ben sza bá lyo zott is ko lai tan könyv el lá tás ban, leg -
fel jebb a jegy zék ben fel tün te tett leg ma ga sabb fo gyasz tói
áron (a továb biak ban: is ko lai ter jesz té si áron) jus son hoz -
zá a tan könyv höz. Az is ko lai ter jesz té si ár tar tal maz za az
ál ta lá nos for gal mi adó össze gét is.”

3.  § A Tprt. 7.  § (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az is ko lai tan könyv el lá tás rend jét – a (2)–(4) be -
kez dés ben meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével, a szak -
mai mun ka kö zös ség vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel éven te –
az is ko la igaz ga tó ja ha tá roz za meg.

(2) Az is ko la igaz ga tó ja dön té se elõtt fel mé ri, hány
 tanulónak le het biz to sí ta ni a tan könyv el lá tást az is ko lai
könyv tár ból, könyv tár szo bá ból tör té nõ tankönyvkölcsön -
zés, a nap kö zi ben, ta nu ló szo bán el he lye zett tan köny vek -
hez való hoz zá fé rés út ján, to váb bá há nyan kí ván nak hasz -
nált tan köny vet vá sá rol ni. A fel mé rés ered mé nyé rõl az

 iskola igaz ga tó ja tá jé koz tat ja az is ko la szé ket, az is ko lai
szü lõi szer ve ze tet (kö zös sé get), az is ko lai di ák ön kor -
mány za tot, és ki ké ri vé le mé nyü ket a tan könyv tá mo ga tás
rend jé nek meg ha tá ro zá sá hoz.”

4.  § (1) A Tprt. 8.  §-a (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(8) A tar tós hasz ná lat ra ké szült tan köny vet tan könyv -
köl csön zés út ján kell a nor ma tív ked vez mény re jo go sult
bir to ká ba adni. Ha az is ko la a tan köny vet tan könyv köl -
csön zés út ján adja a nor ma tív ked vez mény re jo go sult
 tanuló bir to ká ba, a hasz ná lat jo gát a ta nu lói jog vi szony
fenn ál lá sa alatt ad dig az idõ pon tig kell a ta nu ló ré szé re
biz to sí ta ni, amed dig az adott tan tárgy ból a he lyi tan terv
alap ján a fel ké szí tés fo lyik, illetve az adott tan tárgy ból
vizs gát le het vagy kell ten ni. A ta nu ló, illetve a kis ko rú
 tanuló szü lõ je kö te les a tan könyv el vesz té sé bõl, meg ron -
gá lá sá ból szár ma zó kárt az is ko lá nak meg té rí te ni. Nem
kell meg té rí te ni a ren del te tés sze rû hasz ná lat ból szár ma zó
ér ték csök ke nést. A köl csön zött tan könyv a ta nu ló ré szé re
ér té ke sít he tõ. A tan könyv köl csön zés sel, a tan könyv-ér té -
ke sí tés sel, a tan könyv el vesz té sé vel, meg ron gá lá sá val
oko zott kár meg té rí té sé vel, a kár té rí té si kö te le zett ség mér -
sék lé sé vel, illetve el en ge dé sé vel össze füg gõ kér dé se ket az 
is ko la há zi rend jé ben kell meg ha tá roz ni.”

(2) A Tprt. 8.  §-a a kö vet ke zõ (12)–(13) be kez dés sel
 kiegészül:

„(12) Az is ko lai tan könyv ren de lést az is ko la – jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint, elekt ro ni kus for má ban –
meg kül di a ki adó nak és a köz ok ta tás in for má ci ós rend sze -
ré nek.

(13) Az is ko lai tan könyv el lá tás fel ada ta i nak vég re haj tá -
sá ban, az is ko lai tan könyv ren de lés tel je sí té sé ben – az is -
ko lá val kö tött meg álla po dás alap ján – köz re mû köd het
a Könyv tár el lá tó Köz hasz nú Tár sa ság, to váb bá más tan -
könyv ki adó és tan könyv for gal ma zó. Jog sza bály ha tá roz za 
meg, hogy a Könyv tár el lá tó Köz hasz nú Tár sa ság mi lyen
eset ben kö te les részt ven ni a tan könyv el lá tás fel ada ta i nak
a vég re haj tá sá ban, a tan könyv köl csön zés meg szer ve zé sé -
ben.”

5.  § A Tprt. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A Tan köny ves Vál lal ko zók Or szá gos Tes tü le té nek
(a továb biak ban: Tes tü let) fel ada ta, hogy e tör vénynek,
más jog sza bá lyok nak és alap sza bá lyá nak meg fele lõen
elõ moz dít sa a gaz da ság fej lõ dé sét és szer ve zõ dé sét, a
 piaci ma ga tar tás tisz tes sé gét, a gaz da sá gi te vé keny sé get
foly ta tók ál ta lá nos, együt tes ér de ke i nek ér vé nye sü lé sét a
tan könyv ki adás és a tan könyv for gal ma zás te rü le tén.
A Tes tü le ti tag ság ön kén tes.”

6.  § A Tprt. 10.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A Tes tü let nyil ván tar tást ve zet a tan könyv ki adás sal 
és tan könyv for gal ma zás sal össze füg gõ te vé keny ség rõl, az 

2007/91. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6891

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.



üz le ti ér de kek tisz te let ben tar tá sá val. Össze gyûj ti a tan -
könyv ki adás ra és tan könyv for gal ma zás ra vo nat ko zó köz -
ér de kû ada to kat, és hoz zá fér he tõ vé te szi azo kat. A Tes tü -
let ál tal e kör ben nyil ván tar tott és ke zelt ada to kat e tör vény 
mel lék le te tar tal maz za. A Tes tü let tag jai kö te le sek a Tes -
tü let ré szé re az e be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint
ada tot szol gál tat ni.”

7.  § (1) A Tprt. 28.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„a) az ár arány ta lan nö ve lé se, ha a vál to zat lan tar ta lom -

mal és for má ban ér té ke sí tett tan könyv elõ zõ ta ní tá si év ben 
al kal ma zott árá nak emel ke dé se, vál to zat lan köz gaz da sá gi
fel té te lek mel lett el éri a – Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
 által az elõ zõ nap tá ri évre köz zé tett – ipar i ter me lõi ár in -
dex száz szá za lé kát,”

(2) A Tprt. 28.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki, s egy ide jû leg a je len le gi c)–g) pont
je lö lé se d)–h) pont ra vál to zik.

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„c) pszi chés fej lõ dés za va rai  miatt a ne ve lé si, ta nu lá si

fo lya mat ban tar tó san és sú lyo san aka dá lyo zott (pl. dys -
lexia, dysg rap hia, dys cal cu lia, mu tiz mus, kó ros hyper -
kinetikus vagy kó ros ak ti vi tás za var) ta nu ló az a ta nu ló,
akit a szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott ság erre te kin tet tel
2006. de cem ber 31-éig, to váb bá, akit 2007. ja nu ár 1-jé tõl
a meg is me rõ funk ci ók vagy a vi sel ke dés fej lõ dé sé nek tar -
tós és sú lyos rend el le nes sé ge  miatt sa já tos ne ve lé si igé nyû
ta nu ló nak nyil vá ní tott.”

(3) A Tprt. 28.  §-a (1) be kez dé sé nek új je lö lés sze rin ti
d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„d) tan könyv az a könyv, ame lyet jog sza bály ban meg -

ha tá ro zot tak sze rint tan könyv vé nyil vá ní tot tak, tan könyv -
vé nyil vá nít ha tó a szó tár, a szö veg gyûj te mény, az at lasz,
a kis le xi kon,”

(4) A Tprt. 28.  §-a (1) be kez dé sé nek új je lö lés sze rin ti
h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„h) tar tós hasz ná lat ra ké szült tan könyv az a tan könyv,

amely tar tal ma és ki vi te le alap ján al kal mas arra, hogy a ta -
nu lók több tan év ben hasz nál ják, fel té ve, hogy a ki adó a
tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás ban vál lal ja – at lasz ese tén
leg alább há rom évre, tan könyv, szö veg gyûj te mény, szó -
tár, kis le xi kon ese tén leg alább öt évre – a tan könyv vál to -
zat lan ki adá sát.”

8.  § A Tprt. 30.  §-át meg elõ zõ cím és a 30.  § he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Eljárás a tankönyvforgalmazóval,
illetve tankönyvkiadóval szemben

30.  § (1) A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV.
tör vény 46–51/A.  §-a sze rin ti fo gyasz tó vé del mi el já rás

 indítható az ellen, aki nem tag ja a Tes tü let nek és nem tart ja 
meg a tan könyv for gal ma zói vagy tan könyv ki adói te vé -
keny ség re vo nat ko zó elõ írásokat. A ki sza bott fo gyasz tó -
vé del mi bír sá got a mi nisz té rium ál tal meg ha tá ro zott szám -
lá ra kell be fi zet ni. A be fi ze tett bír sá got a tan könyv fej lesz -
tés sel, tan könyv tá mo ga tás sal össze füg gõ fel ada tok ra le het 
fel hasz nál ni.

(2) Fo gyasz tó vé del mi el já rás meg in dí tá sá ra ak kor ke -
rül het sor, ha e tör vény alap ján eti kai el já rás le foly ta tá sá -
nak len ne he lye, de a tan könyv ki adó, illetve a tan könyv -
for gal ma zó nem tag ja a Tes tü let nek. Ab ban a kér dés ben,
hogy az eti kai el já rás meg in dí tá sá nak fel té te lei fenn áll nak
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter a Tes tü let vé le mé nye alap -
ján dönt.”

9.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – 2008. 
ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. A tör vény ha tály ba lé pé se nem
érin ti azo kat a ked vez mé nye ket, ame lye ket a ta nu lók a
2007/2008. tan év re kap tak. A ta nu ló ré szé re köl csön zés
út ján biz to sí tott tan könyv az ere de ti köl csön zé si ide ig a
 tanulónál ma rad hat. A ta nu ló ré szé re a köl csön zött tan -
könyv ér té ke sít he tõ.

(2) Az e tör vény 2.  § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott Tprt.
4.  § (1) be kez dé se 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) Ha az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt jó vá ha gyott
tan könyv ben nincs fel tün tet ve a tan könyv vé nyil vá ní tás
té nye, a ki adó kü lön el já rás le foly ta tá sa nél kül 2008. ja -
nuár l-jé ig kö te les azt – az e tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott 
Tprt. 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint,
az érin tett ál tal meg ha tá ro zott el já rás sal – fel tün tet ni.

(4) A ki adók 2008. ja nu ár 1-jé ig – kü lön el já rá si díj nél -
kül – kér he tik az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt jó vá ha -
gyott, de a tan könyv jegy zé ken nem sze rep lõ tan köny vek
fel vé te lét a tan könyv jegy zék re, amennyi ben azt az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott összeg ha tá ron
be lü li fo gyasz tói áron ér té ke sí tik az is ko lai tan könyv el lá -
tás ke re té ben.

(5) A köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal
„Jegy zék azok ról a tan köny vek rõl, ame lye ket az ok ta tá sért 
fe le lõs mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott összeg ha tárt meg -
haladó fo gyasz tói áron hoz nak for ga lom ba” el ne ve zé sû,
kü lön jegy zék ben köz zé te szi az e tör vény ha tály ba lé pé se
elõtt jó vá ha gyott és a tan könyv jegy zé ken nem sze rep lõ
olyan tan köny vek jegy zé két, ame lye ket az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott összeg ha tá ron fe lü li
 fogyasztói áron kí ván nak ér té ke sí te ni az is ko lai tan könyv -
el lá tás ke re té ben, fel té ve, hogy a tan köny vet leg fel jebb a
2006/2007. tan év ben al kal ma zott fo gyasz tói áron ér té ke -
sí tik.

(6) A köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal
„Jegy zék azok ról a köny vek rõl, ame lye ket a tan könyv vé
nyil vá ní tá si el já rás be fe je zé se elõtt a tan köny vek re vo nat -
ko zó el já rás sze rint hoz nak for ga lom ba” el ne ve zé sû,
 külön jegy zék ben köz zé te szi azok nak a köny vek nek a
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jegy zé két, ame lyek nin cse nek tan könyv vé nyil vá nít va,
fel té ve, hogy a tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rá sát meg in dí -
tot ták, to váb bá iga zol ják, hogy a könyv a 2006/2007. tan -
év ben leg alább há rom is ko lai tan könyv ren de lés ben sze re -
pelt, és leg alább há rom is ko la iga zol ja a könyv be vá lá sát.

(7) Az (5)–(6) be kez dés sze rin ti jegy zé kek be fel vett
köny ve ket az is ko lai tan könyv ren de lés be a szak mai mun -
ka kö zös ség és az is ko la szék, is ko la szék hi á nyá ban az
 iskolai szü lõi szer ve zet (kö zös ség), valamint az is ko lai
 diákönkormányzat egyet ér té sé vel fel le het ven ni.

(8) Az (5)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott jegy zé ke ket
2007. szep tem ber 15-éig kell köz zé ten ni. A jegy zék re tör -
té nõ fel vé tel re és tör lés re egye bek ben a tan könyv jegy zék -
re tör té nõ fel vé tel sza bá lya it kell al kal maz ni. A jegy zé kek
2008. de cem ber 31-én meg szûn nek.

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

a) 2.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „ , valamint a Tan könyv
és Tan esz köz Iro da” szö veg rész,

b) 8.  §-ának (3) be kez dé se,
c) 32.  §-ának (2)–(9) be kez dé se.

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

2007. évi XCIX.
tör vény

az európai területi együttmûködési csoportosulásról*

Az Or szág gyû lés a gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió
meg erõ sí té se ér de ké ben, és a ha tá ro kon át nyú ló, transz -
nacionális, illetve ré gi ók kö zöt ti együtt mû kö dés elõ moz -
dí tása ér de ké ben – össz hang ban az Euró pai Kö zös ség jog -
sza bá lya i val – a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Hatály

1.  § (1) A ma gyar or szá gi szék he lyû euró pai te rü le ti
együtt mû kö dé si cso por to su lás (a továb biak ban: cso por to -
su lás) ala pí tá sá ra, szer ve ze té re, mû kö dé sé re és meg szû né -
sé re az euró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás ról
 szóló, az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006. jú li us 5-i
1082/2006/EK ren de le tét (a továb biak ban: Ren de let) és az 
e tör vény ben meg ha tá ro zott sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) E tör vény sza bá lya it kell al kal maz ni a kül föl di szék -
he lyû cso por to su lás ban ma gyar jog sze rin ti tag rész vé te lé -
nek jó vá ha gyá sá ra irá nyuló el já rás ban.

(3) A Ren de let 3. cik ke (1) be kez dé sé nek al kal ma zá sá -
ban Ma gyar or szág te kin te té ben a köz be szer zé sek rõl  szóló
2003. évi CXXIX. tör vény (a továb biak ban: Kbt.) 22.  §
(1) be kez dé sé nek a)–j) pont ja sze rin ti szer ve ze te ket kell
ér te ni (ma gyar jog sze rin ti ta gok). A cso por to su lás ban a
Kbt. 22.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti he lyi ön kor -
mány zat tár su lá sa ak kor ve het részt, ha jogi sze mé lyi ség -
gel ren del ke zik.

Tevékenység

2.  § (1) Cso por to su lás el sõd le ge sen gaz da sá gi te vé -
keny ség foly ta tá sa cél já ból nem ala pít ha tó, köz ha tal mi
 tevékenységet nem vé gez het.

(2) A he lyi ön kor mány zat
a) költ ség ve té si szer ve cso por to su lás ban való rész vé te -

lé hez tör té nõ hoz zá já ru lás a kép vi se lõ-tes tü let át nem
 ruházható ha tás kö re,

b) cso por to su lás ban való rész vé te lé rõl  szóló kép vi se lõ- 
tes tü le ti dön tés a jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ tár su lás -
ra ru ház ha tó át.

(3) A cso por to su lás ban a he lyi ön kor mány zat, a he lyi
ön kor mány zat jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ tár su lá sa és 
a he lyi ön kor mány zat költ ség ve té si szer ve fe le lõs sé ge
nem ha lad hat ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sá nak mér té két
(kor lá tolt fe le lõs ség).

II. Fejezet

A CSOPORTOSULÁS ALAPÍTÁSA

Alapítás

3.  § A cso por to su lás neve az „euró pai te rü le ti együtt mû -
kö dé si cso por to su lás” el ne ve zést tar tal maz za. A Ren de let
12. cik ké nek (2) be kez dé se ötö dik al be kez dé se sze rin ti
eset ben a cso por to su lás neve a „kor lá tolt fe le lõs sé gû euró -
pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás” el ne ve zést tar -
tal maz za.

Jóváhagyás

4.  § (1) A Ren de let 4. cik ké nek (3) és (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott jó vá ha gyás ról nem pe res el já rás ke re té ben a 
Fõ vá ro si Bí ró ság dönt.

(2) A ké re lem nek tar tal maz nia kell a (6) be kez dés
a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott ada to kat. A jó vá ha gyás
irán ti ké re lem hez a Ren de let 4. cik ké nek (2) be kez dé sé ben 
fog lal ta kon kí vül csa tol ni kell:
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a) a Kbt. 22.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja sze rin ti
ta gok ese té ben – az ál lam ki vé te lé vel – azok fe let tes szer -
vé nek hoz zá já ru lá sát arra vo nat ko zó an, hogy az egyez -
mény- és az alap sza bály-ja vas lat sze rin ti cso por to su lás ban 
tag ként részt ve het nek,

b) az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si
szerv, a he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv, és a he lyi 
ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv tag ese té -
ben a kép vi se lõ-tes tü let (köz gyû lés) hoz zá já ru lá sát arra
vo nat ko zó an, hogy az egyez mény- és az alapszabály-
 javaslat sze rin ti cso por to su lás ban tag ként részt ve het,

c) he lyi ön kor mány zat ese té ben a cso por to su lás ban
való rész vé tel rõl  szóló kép vi se lõ-tes tü le ti dön tést tar tal -
ma zó jegy zõ könyv ki vo na tot,

d) ha azok nem ma gyar nyel ven ké szül tek, az egyez -
mény- és az alap sza bály-ja vas la tot ma gyar for dí tás ban.

(3) A jó vá ha gyás ra irá nyuló ké re lem hi á nyos benyúj -
tása ese tén a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt na -
pon be lül pos tá ra adott vagy a ké rel me zõ nek át adott vég -
zés ben a bí ró ság hi ány pót lás ra hív ja fel a ké rel me zõt.
A hi ány pót lás ra meg fe le lõ – leg fel jebb ti zen öt na pos – ha -
tár idõt kell biz to sí ta ni, amely ké re lem re, in do kolt eset ben
ti zen öt nap pal meg hosszab bít ha tó. A hi ány pót lás ké se del -
mes vagy hi á nyos tel je sí té se  miatt iga zo lá si ké re lem nek
nincs he lye.

(4) A jó vá ha gyás irán ti ké re lem az ügy ér de mé rõl dön tõ
vég zés meg ho za ta lá ig vissza von ha tó. Eb ben az eset ben a
bí ró ság az el já rást meg szün te ti.

(5) A jó vá ha gyás irán ti ké re lem nek a bí ró ság hoz ér ke -
zé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül a bí ró ság a ké rel met
meg vizs gál ja, és ha a ké rel met nem az arra jo go sult ter -
jesz tet te elõ, a ké rel me zõ nek a cso por to su lás ban való rész -
vé te le tör vénybe üt köz ne, a hi ány pót lá si ha tár idõt el mu -
lasz tot ták, vagy a hi ány pót lást hi á nyo san, illetve hi bá san
ter jesz tet ték elõ, a bí ró ság a ké rel met vég zés sel el uta sít ja,
egyéb ként a jó vá ha gyást vég zés sel meg ad ja. E ha tár idõ
szá mí tá sa kor a hi ány pót lás ra fel hí vó vég zés pos tá ra adá -
sá tól (át adá sá tól) a hi á nyok pót lá sá ig, il le tõ leg a hi ány pót -
lás el ma ra dá sa ese tén a hi ány pót lás ra biz to sí tott ha tár idõ
le jár tá ig el telt idõ nem ve he tõ figye lembe.

(6) A Fõ vá ro si Bí ró ság az (1) be kez dés sze rin ti jó vá ha -
gyás sal ren del ke zõ szer ve ze tek ada ta i ról szá mí tó gé pes
nyil ván tar tást ve zet. A nyil ván tar tás ban az aláb bi ada tok
sze re pel nek:

a) a ké rel me zõ neve, szék he lye,

b) a cso por to su lás neve, szék he lye,

c) a cso por to su lás cél ki tû zé se és fel ada tai,

d) a jó vá ha gyás meg adá sá ról ren del ke zõ vég zés jog -
erõ re emel ke dé sé nek idõ pont ja.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás fenn ál ló,
illetve tö rölt ada tai, valamint az alap sza bály- és az egyez -
mény ja vas lat nyil vá no sak, azo kat bár ki meg te kint he ti és
azok ról fel jegy zést ké szít het.

Nyilvántartásba vétel

5.  § (1) A cso por to su lás bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel -
lel jön lét re. A nyil ván tar tás ba vé te li el já rás nem pe res el já -
rás, mely re a Fõ vá ro si Bí ró ság ki zá ró la go san ille té kes. Az
el já rás ban a jogi kép vi se let kö te le zõ.

(2) A nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem hez az egyez -
mény és az alap sza bály ere de ti pél dá nyát, amennyi ben az
nem ma gyar nyel ven ké szült, annak ma gyar nyel vû hi te les
for dí tá sát, valamint a Ren de let 4. cik ké nek (3) be kez dé se
sze rin ti jó vá ha gyá sok ere de ti pél dá nyát és ma gyar nyel vû
hi te les for dí tá sát kell csa tol ni.

(3) A ké re lem nek tar tal maz nia kell a 6.  § (2) be kez dés
a)–f) pont ja i ban meg ha tá ro zott ada to kat.

(4) A cso por to su lás nyil ván tar tás ba vé te lé re irá nyuló
hi á nyos ké re lem be nyúj tá sa ese tén a ké re lem be ér ke zé sé -
tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül pos tá ra adott, vagy a ké -
rel me zõ nek át adott vég zés ben a bí ró ság meg fe le lõ ha tár -
idõ meg je lö lé se és a mu lasz tás jog kö vet kez mé nye i re tör -
ténõ fi gyel mez te tés mel lett hi ány pót lás ra hív ja fel a ké rel -
me zõt. A hi ány pót lás ra meg fe le lõ – leg fel jebb har minc
 napos – ha tár idõt kell biz to sí ta ni, amely ké re lem re, in do -
kolt eset ben ti zen öt nap pal meg hosszab bít ha tó.

A hi ány pót lás ké se del mes vagy hi á nyos tel je sí té se  miatt 
iga zo lá si ké re lem nek nincs he lye. Ha a hi ány pót lá si ha tár -
idõt el mu lasz tot ták, vagy a hi ány pót lást hi á nyo san, illetve
hi bá san ter jesz tet ték elõ, a bí ró ság a ké rel met vég zés sel el -
uta sít ja.

(5) A bí ró ság az el já rást meg szün te ti, ha a nyil ván tar tás -
ba vé tel irán ti ké rel met az ügy ér de mé rõl dön tõ vég zés
meg ho za ta lá ig a ké rel me zõ vissza von ja.

(6) A bí ró ság a ké re lem ér ke zé sé tõl szá mí tott har minc
na pon be lül dönt a nyil ván tar tás ba vé tel rõl vagy a ké re lem
el uta sí tá sá ról. E ha tár idõ szá mí tá sa kor a hi ány pót lás ra fel -
hí vó vég zés pos tá ra adá sá tól (át adá sá tól) a hi á nyok pót lá -
sá ig, il le tõ leg a hi ány pót lás el ma ra dá sa ese tén a hi ány pót -
lás ra biz to sí tott ha tár idõ le jár tá ig el telt idõ nem ve he tõ
figye lembe.

(7) A nyil ván tar tás ba vé tel nem ta gad ha tó meg, ha az
egyez mény és az alap sza bály a Ren de let ben és az e tör -
vény ben fog lal tak nak meg fe lel, valamint va la mennyi tag
ren del ke zik a Ren de let 4. cik ké nek (3) be kez dé se sze rin ti
jó vá ha gyás sal.

(8) Ha a bí ró ság a (6) be kez dés sze rin ti dön té si kö te le -
zett sé gé nek ha tár idõn be lül nem tesz ele get, a bí ró ság
 vezetõjének a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nyolc na pon be lül
meg kell ten nie a szük sé ges in téz ke dé se ket a ké re lem el bí -
rá lá sa ér de ké ben.

(9) Ha a ké re lem el bí rá lá sá ra a (8) be kez dés ben fog lal -
tak alap ján nem ke rült sor, a nyil ván tar tás ba vé tel a (6) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ le tel tét kö ve tõ ki len ce -
dik na pon a ké re lem sze rin ti tar ta lom mal lét re jön.
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(10) A bí ró ság a nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ha tá ro za -
tát az ügyész nek is kéz be sí ti.

(11) A cso por to su lás te vé keny sé gét a nyil ván tar tás ba
vé tel rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se után kezd he ti 
meg.

(12) A nyil ván tar tás ba be jegy zett ada tok vál to zá sát – a
vál to zás tól szá mí tott har minc na pon be lül – a bí ró ság nak
be kell je len te ni, a be je len tés re és a vál to zás nak a nyil ván -
tar tás ban tör té nõ át ve ze té sé re az (1)–(11) be kez dés ben
fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

Nyilvántartás

6.  § (1) A Fõ vá ro si Bí ró ság a cso por to su lás ada ta i ról
szá mí tó gé pes nyil ván tar tást ve zet.

(2) A nyil ván tar tás ban a cso por to su lás aláb bi ada tai
sze re pel nek:

a) a cso por to su lás neve, szék he lye,
b) a cso por to su lás ban tag ként részt ve võk neve, szék -

he lye,
c) a cso por to su lás cél ki tû zé se és fel ada tai,
d) a cso por to su lás mû kö dé sé nek idõ tar ta ma,
e) a cso por to su lás igaz ga tó já nak neve, la kó he lye, a kép vi -

se le ti jog gya kor lá sá nak mód ja (ön ál ló vagy együt tes),
f) az alap sza bály, egyez mény kel te,
g) a cso por to su lás nyil ván tar tás ba vé te lé nek idõ pont ja,
h) a cso por to su lás nyil ván tar tá si szá ma,
i) ha a cso por to su lás csõd, fel szá mo lá si, végelszámo -

lási, adós ság ren de zé si el já rás, valamint a Ren de let 14. cik -
ke sze rin ti meg szün te tés ha tá lya alatt áll, ak kor erre a tény -
re uta lás, és az el já rás kez dõ idõ pont ja,

j) a cso por to su lás meg szû né sé nek idõ pont ja.

(3) A nyil ván tar tás fenn ál ló, illetve tö rölt ada tai,
valamint az alap sza bály és az egyez mény nyil vá no sak,
azo kat bár ki meg te kint he ti és azok ról fel jegy zést ké szít -
het.

III. Fejezet

A CSOPORTOSULÁS GAZDÁLKODÁSA

Gazdálkodás, számvitel

7.  § (1) A cso por to su lás az egyez mény ben meg ha tá ro -
zott cél meg va ló sí tá sa ér de ké ben ön ál ló an gaz dál ko dik.

(2) A cso por to su lás az alap sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint vál lal ko zá si te vé keny sé get vé gez het, amennyi ben
az a cso por to su lás cél ját nem ve szé lyez te ti.

8.  § (1) A cso por to su lás – mint kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott, jogi sze mély nek mi nõ sü lõ egyéb szer ve -
zet – be szá mo ló ké szí té si, könyv ve ze té si és szám vi te li kö -

te le zett sé ge i re a szám vi tel rõl  szóló tör vény, és a fel ha tal -
ma zá sán ala pu ló jog sza bá lyok ban elõ ír tak vo nat koz nak.

(2) A cso por to su lás be szá mo ló ját a Ma gyar Köz löny
mel lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben az adott
üz le ti év mér leg for du ló nap já tól szá mí tott 150 na pon be lül
köz zé te szi.

IV. Fejezet

JOGORVOSLAT, FELÜGYELET ÉS ELLENÕRZÉS

9.  § A cso por to su lás vagy annak szer ve ze ti egy sé ge
 által ho zott ha tá ro za tot az a tag, amely nek jo gát vagy jo gos 
ér de két a ha tá ro zat sér ti, annak meg ho za ta lá tól szá mí tott
har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül a Fõ vá ro si Bí ró -
ság nál meg tá mad hat ja. A per re a pol gá ri per rend tar tás ról
 szóló 1952. évi III. tör vény (a továb biak ban: Pp.) ál ta lá nos 
sza bá lya it kell al kal maz ni. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak
a ha tá ro zat vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya, a bí ró ság 
azon ban a ha tá ro zat vég re haj tá sát fel füg geszt he ti.

10.  § (1) A cso por to su lás mû kö dé se fe let t az ügyész a
reá irány adó sza bá lyok sze rint tör vényességi fel ügye le tet
gya ko rol. Ha a cso por to su lás mû kö dé sé nek tör vényessége
más képp nem biz to sít ha tó, az ügyész a Fõ vá ro si Bí ró ság -
hoz for dul hat.

(2) A Fõ vá ro si Bí ró ság az ügyész ke re se te alap ján:
a) meg sem mi sít he ti a cso por to su lás vagy annak szer -

ve ze ti egy sé ge tör vénysértõ ha tá ro za tát, és szük ség sze rint 
új ha tá ro zat ho za ta lát ren del he ti el,

b) a mû kö dés tör vényességének hely re ál lí tá sa cél já ból
össze hív hat ja a cso por to su lás köz gyû lé sét.

(3) Amennyi ben a cso por to su lás az íté let jog erõ re emel -
ke dé sét kö ve tõ há rom hó na pon be lül nem tesz ele get az
íté let ben fog lal tak nak, és nem ál lít ja hely re a mû kö dés tör -
vényességét, az ügyész pert in dít hat a Fõ vá ro si Bí ró ság
elõtt a cso por to su lás meg szün te té se iránt.

11.  § (1) A Ren de let 6. cik ke al kal ma zá sá ban ille té kes
ha tó ság – amennyi ben tör vény vagy kor mány ren de let el té -
rõ en nem ren del ke zik – az Ál la mi Szám ve võ szék.

(2) A cso por to su lás gaz dál ko dá sa tör vényességének
 ellenõrzésére az Ál la mi Szám ve võ szék jo go sult.

12.  § Az Ál la mi Szám ve võ szék el len õr zé sek lefolyta -
tása cél já ból meg ke res he ti a lét re ho zás he lye sze rin ti tag -
ál lam ille té kes ha tó sá gát, amennyi ben kül föl di szék he lyû
cso por to su lás ban ma gyar jog sze rin ti tag vesz részt.

13.  § Ha az Ál la mi Szám ve võ szék azt ész le li, hogy a
cso por to su lás gaz dál ko dá sa kö ré ben jog el le ne sen jár el,
fel hív ja a tör vényes ál la pot hely re ál lí tá sá ra. Sú lyo sabb
tör vénysértés ese tén, vagy ha a cso por to su lás nem tesz ele -
get a fel hí vás nak, az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ké nek
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meg ke re sé sé re az ügyész a cso por to su lás meg szün te té se
iránt pert in dít hat a Fõ vá ro si Bí ró ság elõtt.

V. Fejezet

A CSOPORTOSULÁS MEGSZÛNÉSE

14.  § (1) A cso por to su lás csak jog utód nél kül szûn het
meg.

(2) A cso por to su lás meg szû né se ese tén – a fel szá mo lá si
el já rást ki vé ve – vég el szá mo lás nak van he lye.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti el já rást kell kez de mé nyez ni, ha
a) az egyez mény ben meg ha tá ro zott idõ tar tam el telt,

vagy más, az egyez mény ben meg ha tá ro zott meg szû né si
fel té tel be kö vet ke zett, ide ért ve azt is, ha a cso por to su lás a
jog utód nél kü li meg szû nés rõl dönt,

b) a bí ró ság a cso por to su lás nak a Ren de let 14. cik ke
sze rin ti meg szün te té sé rõl ha tá roz,

c) a bí ró ság az erre irá nyuló per ben a cso por to su lás
meg szün te té sé rõl ha tá roz.

(4) A vég el szá mo lás le foly ta tá sá ra a cég nyil vá nos ság -
ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló
2006. évi V. tör vény (a továb biak ban: Ctv.) VIII. fe je ze té -
nek ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni. A cso por -
to su lás vég el szá mo lá sa ese tén a Ctv. sze rin ti vál to zás be -
jegy zé si (tör lé si) el já rás alatt e tör vény 5.  §-ának (12) be -
kez dé se sze rin ti be je len tést kell ér te ni. A cég bí ró ság fel -
ada ta it a Fõ vá ro si Bí ró ság lát ja el, és az el já rás sal össze -
füg gõ va la mennyi köz zé té te li kö te le zett ség a Ma gyar
Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben
tel je sí ten dõ.

(5) A cso por to su lás fi ze tés kép te len sé ge ese tén a csõd el -
já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló 1991. évi XLIX.
tör vény (a továb biak ban: Cstv.) ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

15.  § (1) A Ren de let 13. cikk al kal ma zá sá ban a cso por -
to su lás te vé keny sé gé nek meg til tá sá ra az adott te vé keny -
ség ha tó sá gi el len õr zé sé re ha tás kör rel ren del ke zõ szerv
 jogosult.

(2) Amennyi ben a 4.  § sze rin ti jó vá ha gyás fel té te lei már 
nem áll nak fenn, a Fõ vá ro si Bí ró ság – hi va tal ból, vagy az
ügyész, illetve a 4.  § (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja sze -
rin ti hoz zá já ru lást meg adó szerv ké rel mé re – nem pe res
 eljárásban el ren de li a ma gyar jog sze rin ti tag ki lé pé sét a
cso por to su lás ból.

(3) A Fõ vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar tott cso por to su -
lás ese tén a bí ró ság (2) be kez dés sze rin ti ha tá ro za tá nak
jog erõ re emel ke dé sé vel a tag tag sá gi jog vi szo nya meg -
szûnik.

(4) Amennyi ben a cso por to su lást nem a Fõ vá ro si Bí ró -
ság vet te nyil ván tar tás ba, a bí ró ság a (2) be kez dés sze rin ti
ha tá ro za tá nak meg kül dé sé vel a ha tá ro zat jog erõ re emel -

ke dé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül ér te sí ti a nyil ván -
tar tás ba vé tel re jo go sult szer vet.

16.  § A Ren de let 14. cik ke sze rin ti meg szün te tést a Fõ -
vá ro si Bí ró ság nem pe res el já rás ban ren de li el. A bí ró ság a
meg szün te tés el ren de lé se elõtt a cso por to su lás ré szé re a
hely zet ki iga zí tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé -
re leg fel jebb há rom hó na pos ha tár idõt szab hat.

17.  § A cso por to su lás a nyil ván tar tás ból való tör lés sel
szû nik meg.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Értelmezõ rendelkezések

18.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
he lyi ön kor mány zat: a köz ség, a vá ros, a me gyei jogú

vá ros, a fõ vá ros, a fõ vá ro si ke rü let, a me gyei ön kor mány -
zat.

19.  § (1) Az e tör vény II. és V. fe je ze té ben sza bá lyo zott,
a Fõ vá ro si Bí ró ság ál tal le foly ta tott el já rás ban – ha e tör -
vény más ként nem ren del ke zik – a Pp. ál ta lá nos sza bá lya it
a nem pe res el já rás sa já tos sá ga i ból fa ka dó el té ré sek kel kell 
al kal maz ni.
 (2) Az e tör vény ben sza bá lyo zott pe res és nem pe res el -
já rá sok ban fe lül vizs gá lat nak nincs he lye.

Hatálybalépés

20.  § E tör vény 2007. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

21.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Pol -
gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 685.  §
c) pont já nak elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„c) gaz dál ko dó szer ve zet: az ál lam i vál la lat, az egyéb
ál lam i gaz dál ko dó szerv, a szö vet ke zet, a la kás szö vet ke -
zet, az euró pai szö vet ke zet, a gaz da sá gi tár sa ság, az euró -
pai rész vény tár sa ság, az egye sü lés, az euró pai gaz da sá gi
egye sü lés, az euró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su -
lás, a köz hasz nú tár sa ság, az egyes jogi sze mé lyek vál la la -
ta, a le ány vál la lat, a víz gaz dál ko dá si tár su lat, az er dõ bir to -
kos sá gi tár su lat, a vég re haj tói iro da, to váb bá az egyé ni
vál lal ko zó.”
 (2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz hasz -
nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény 2.  §-ának
(1) be kez dé se a kö vet ke zõ i) pont tal egé szül ki:

[2.  § (1) Köz hasz nú szer ve zet té mi nõ sít he tõ a Ma gyar -
or szá gon nyil ván tar tás ba vett]

„i) euró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás.”
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 (3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Cstv. 3.  § 
(1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„a) gaz dál ko dó szer ve zet: az ál lam i vál la lat, a tröszt, az
egyéb ál lam i gaz dál ko dó szerv, a szö vet ke zet, a la kás szö -
vet ke zet, az euró pai szö vet ke zet, a gaz da sá gi tár sa ság, az
euró pai rész vény tár sa ság, a köz hasz nú tár sa ság, az egyes
jogi sze mé lyek vál la la ta, a le ány vál la lat, a vízgazdálko -
dási tár su lat (a ví zi köz mû-tár su lat ki vé te lé vel), az er dõ bir -
to kos sá gi tár su lat, az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz -
tár, a ma gánnyug díj pénz tár, az egye sü lés, ide ért ve az
 európai gaz da sá gi egye sü lést is, az euró pai te rü le ti együtt -
mû kö dé si cso por to su lás, a vég re haj tói iro da, a sport egye -
sü let, valamint mind azon jogi sze mé lyek vagy jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok, ame lyek
fõ ér de kelt sé ge i nek köz pont ja a Ta nács fizetésképtelen -
ségi el já rá sok ról  szóló 1346/2000/EK ren de le te alap ján az
Euró pai Unió te rü le tén ta lál ha tó;”
 (4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az il le té -
kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 57.  § (1) be kez dé sé -
nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Il le ték men tes a pol gá ri ügyek ben:]
„e) az ala pít vány, a köz ala pít vány, a tár sa dal mi szer ve -

zet, a köz hasz nú tár sa ság, a köz tes tü let, az euró pai te rü le ti
együtt mû kö dé si cso por to su lás, to váb bá a Mun ka vál la lói
Rész tu laj do no si Prog ram ról  szóló 1992. évi XLIV. tör -
vény alap ján lét re ho zott MRP szer ve zet nyil ván tar tás ba
vé te lé re irá nyuló el já rás, valamint az euró pai te rü le ti
együtt mû kö dé si cso por to su lás ban tör té nõ rész vé tel jó vá -
ha gyá sá ra irá nyuló el já rás;”
 (5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a tár sa sá gi
adó ról és osz ta lék adó ról  szóló 1996. évi LXXXI. tör vény
(a továb biak ban: Ta otv.) 2.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet -
ke zõ i) pont tal egé szül ki:

„i) euró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás.”
 (6) A Ta otv. 9.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(10) Az euró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás
az adó ala pot az (1)–(7) be kez dé sek meg fe le lõ al kal ma zá -
sá val ál la pít ja meg.”
 (7) A Ta otv. 6. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ F) fe je zet -
tel egé szül ki:

„F)

Európai területi együttmûködési csoportosulás által
végzett kedvezményezett tevékenységek

Az euró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás 1.  §
(1) be kez dé se sze rin ti jö ve de lem- és va gyon szer zés re irá -
nyuló vagy ezt ered mé nye zõ gaz da sá gi te vé keny sé gé bõl
e tör vény al kal ma zá sá ban nem mi nõ sül vál lal ko zá si te vé -
keny ség nek:

1. az alap sza bály ban ne ve sí tett cél sze rin ti te vé keny -
ség, ide ért ve az e te vé keny ség hez ka pott tá mo ga tást, jut ta -
tást is;

2. a ki zá ró lag a cél sze rin ti te vé keny sé get szol gá ló im -
ma te ri á lis ja vak, tár gyi esz kö zök, kész le tek ér té ke sí té sé -
nek el len ér té ke, be vé te le;

3. a sza bad pénz esz kö zök be tét be, ér ték pa pír ba való
 elhelyezése után a hi tel in té zet tõl, az ér ték pa pír ki bo csá tó -
já tól ka pott ka mat nak, illetve az ál lam ál tal ki bo csá tott
 értékpapír ho za má nak olyan rész e, ame lyet a cél sze rin ti
te vé keny ség be vé te le az összes be vé tel ben kép vi sel, az zal, 
hogy a be vé telt e ka mat és ho zam nél kül kell szá mí tás ba
ven ni.”

22.  § Ez a tör vény az euró pai te rü le ti együtt mû kö dé si
cso por to su lás ról  szóló, az Euró pai Par la ment és a Ta nács
2006. jú li us 5-i 1082/2006/EK ren de le te vég re haj tá sá hoz
szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

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

2007. évi C.
tör vény

a közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény módosításáról*

1.  § A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 1.  §-a a kö vet ke zõ
(5)–(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A 26. § (4) be kez dé se, a 30/A.  §, a 30/D.  §, a
44/A.  §, az 53/A.  § és 54/A.  § – az ott meg ha tá ro zot tak sze -
rint –  kiterjed a mun kál ta tó fenn tar tó já ra is.

(6) E tör vény al kal ma zá sá ban fenn tar tó a mun kál ta tó
ala pí tó szer ve vagy az a szerv, amely re e jo got át ru ház ták,
illetve a jog sza bály ál tal ki je lölt szerv vagy sze mély.
A mun kál ta tó fenn tar tó já nak kell te kin te ni az ön kor mány -
za ti tár su lást és azt az ön kor mány za tot is, amely meg álla -
po dás alap ján gya ko rol ja a fenn tar tói jo go kat.”

2.  § (1) A Kjt. 6.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mun ka ügyi kap cso la to kat és a köz al kal ma zot ti jog vi -
szonyt érin tõ]

„b) te rü le ti és te le pü lé si je len tõ sé gû, ezen be lül egyes
ága za tok ba tar to zó köz al kal ma zot tak jog vi szo nyát érin tõ
kér dé sek ben az ön kor mány zat az érin tett, he lyi-te rü le ti
szin ten rep re zen ta tív szak szer ve ze tek kel ön kor mány za ti
ér dek egyez te tõ fó rum ban”
[egyez tet.]

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.
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(2) A Kjt. 6.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az ön kor mány zat dön té se elõtt az érin tett, meg fe -
le lõ szin tû szak szer ve ze tek kel vé le mé nyez te ti

a) a köz al kal ma zot ti il let mény-elõ me ne te li rend szer
pénz ügyi fe de ze té ül szol gá ló költ ség ve tés, valamint

b) a köz al kal ma zot tak na gyobb, illetve egyes ága za -
tok ba tar to zó cso port ját érin tõ in téz ke dés
ter ve ze tét.”

3.  § A Kjt. a kö vet ke zõ 20/A–20/B.  §-sal egé szül ki:
„20/A.  § (1) Köz al kal ma zot ti jog vi szony pá lyá zat alap -

ján lé te sít he tõ. Csak olyan köz al kal ma zot tat le het ki ne -
vez ni, aki a pá lyá za ton részt vett és a pá lyá za ti fel té te lek -
nek meg fe lelt.

(2) A 30/C.  § (3) be kez dé se sze rin ti át he lye zés ese tén
pá lyá zat ki írá sa nél kül lé te sít he tõ köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ak kor is, ha egyéb ként a mun ka kör be töl té sé hez pá -
lyá zat ki írá sa kö te le zõ.

(3) A pá lyá za ti fel hí vás ban meg kell je löl ni:
a) a mun kál ta tó és a be töl ten dõ mun ka kör, ve ze tõi

meg bí zás meg ne ve zé sét,
b) a mun ka kör be tar to zó, illetve a ve ze tõi meg bí zás sal

(a továb biak ban együtt: mun ka kör) járó lé nye ges fel ada to -
kat,

c) a pá lyá zat el nye ré sé nek va la mennyi fel té te lét,
d) a pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira to kat, iga zo lá -

so kat, to váb bá
e) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le it és el bí rá lá sá nak

ha tár ide jét.
(4) A pá lyá za ti fel hí vást a Kor mány za ti Sze mély ügyi

Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont (a továb -
biak ban: Sze mély ügyi Köz pont) in ter ne tes ol da lán kell
köz zé ten ni. Ezen túl me nõ en a pá lyá za ti fel hí vást,
valamint a mun kál ta tó nál köz al kal ma zot ti jog vi szony ke -
re té ben pá lyá zat nél kül be tölt he tõ mun ka kört és a ki ne ve -
zés fel té te le it

a) a fenn tar tó az in ter ne tes ol da lán, ezen túl me nõ en, ha
a fenn tar tó

aa) ön kor mány zat, a szék he lyén,
ab) ön kor mány za ti tár su lás, a tár su lás ban részt vevõ

ön kor mány za tok szék he lyén is, to váb bá
b) a mun kál ta tó a szék he lye és te lep he lye sze rin ti te le -

pü lé sen
a hely ben szo ká sos mó don kö te les köz zé ten ni. A pá lyá zat
be nyúj tá sá nak ha tár ide je leg ko ráb ban a köz zé té tel tõl szá -
mí tott ti zen öt nap le het. Fel ha tal ma zást kap a Kor mány
arra, hogy a pá lyá zat nak a Sze mély ügyi Köz pont in ter ne -
tes ol da lán való köz zé té te lé re vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat ren de let ben ál la pít sa meg.

(5) A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend jét a mun kál ta tó ha tá -
roz za meg.

(6) A be nyúj tott pá lyá zat tar tal ma – tör vény el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban – csak a pá lyá zó be le egye zé sé vel kö -
zöl he tõ har ma dik sze méllyel.

20/B.  § (1) A mi nisz ter – kü lö nö sen az el lá tan dó fel ada -
tok ra és a fe le lõs ség ter je del mé re te kin tet tel – meg ha tá roz -
hat ja mun ka kö rön ként, il le tõ leg ma ga sabb ve ze tõi, vagy
ve ze tõi be osz tá son ként a pá lyá za ti el já rás egyes szabá -
lyait, valamint a 20/A.  § (3) be kez dés ben fog lal ta kon túl -
me nõ en a pá lyá za ti fel hí vás te kin te té ben to váb bi fel té te le -
ket ír hat elõ.

(2) A 20/A.  § (1) be kez dé sé tõl el té rõ en, a mi nisz ter
meg ha tá roz hat ja azt a mun ka kört, ve ze tõi be osz tást,
amely ben nem kö te le zõ pá lyá zat ki írá sa a köz al kal ma zot ti
jog vi szony lé te sí té sé hez, illetve ve ze tõi be osz tás sal tör té -
nõ meg bí zás hoz.”

4.  § A Kjt. a kö vet ke zõ 21/A.  §-sal egé szül ki:
„21/A.  § (1) A ki ne ve zés ben a köz al kal ma zot ti jog vi -

szony lé te sí té se kor – a (4)–(5) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – há rom hó nap pró ba idõ meg ál la pí tá sa kö te le zõ.

(2) A ki ne ve zés ben a köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí -
té se kor há rom hó na pot meg ha la dó pró ba idõ köt he tõ ki,
mely nek tar ta ma leg fel jebb négy hó na pig ter jed het.

(3) A pró ba idõ meg hosszab bí tá sa ti los. A pró ba idõ tar -
ta ma alatt a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt bár me lyik fél
azon na li ha tállyal in do ko lás nél kül meg szün tet he ti.

(4) Át he lye zés, illetve meg ha tá ro zott mun ka el vég zé sé -
re vagy fel adat el lá tá sá ra  szóló ha tá ro zott ide jû ki ne ve zés
ese tén az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés nem al kal -
maz ha tó. Azo nos fe lek kö zöt ti újabb ki ne ve zés ese tén
nem le het pró ba idõt meg ál la pí ta ni. Et tõl el té rõ en, pró ba -
idõt kell meg ál la pí ta ni, ha

a) a köz al kal ma zot ti jog vi szony a 22.  § (12) be kez dé se
sze rint szûnt meg, és az újabb köz al kal ma zot ti jog vi szony
lé te sí té se kor a gya kor no ki idõ ki kö té se kö te le zõ, vagy

b) a ki ne ve zést meg elõ zõ köz al kal ma zot ti, köz szol gá -
la ti, ügyész sé gi, illetve bí rói szol gá la ti, igaz ság ügyi al kal -
ma zot ti szol gá la ti jog vi szony, a fegy ve res szer vek hi va tá -
sos ál lo má nyá nak, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak szol gá la ti jog vi -
szo nya fe gyel mi bün te tés sel vagy – ide nem ért ve az
egész ség ügyi al kal mat lan sá got – tar tós al kal mat lan ság,
illetve nem meg fe le lõ mun ka vég zés  miatt fel men tés sel ke -
rült meg szün te tés re.

(5) A mi nisz ter meg ál la pít hat ja mun ka kö rön ként azt a
szak mai gya kor la tot, amely nek meg lé te ese tén az (1) be -
kez dés sze rin ti pró ba idõt nem le het meg ál la pí ta ni.”

5.  § A Kjt. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22.  § (1) Az E–H fi ze té si osz tály ba so rolt, a mun kál ta -

tó alap te vé keny sé gé nek el lá tá sá val össze füg gõ mun ka -
kör be tör té nõ ha tá ro zat lan idõ re  szóló ki ne ve zés ese tén
– ide ért ve az ilyen tar tal mú át he lye zést is – a gya kor no ki
idõ ki kö té se kö te le zõ, ha a köz al kal ma zott nem ren del ke -
zik a mun ka kö ré hez szük sé ges is ko lai vég zett sé get és
szak kép zett sé get, szak ké pe sí tést igény lõ, a há rom évet
meg ha la dó idõ tar ta mú szak mai gya kor lat tal.

(2) A gya kor no ki idõ fo lya ma tos sá gát nem érin ti a 25.  §
(2) be kez dés b) pont 1. al pont ja sze rin ti át he lye zés. Ha a

6898 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/91. szám



köz al kal ma zot ti jog vi szony a gya kor no ki idõ alatt meg -
szûnt, annak tar ta mát a szak mai gya kor lat meg ál la pí tá sa -
kor ab ban az eset ben kell figye lembe ven ni, ha a köz al kal -
ma zott jog vi szo nya meg szû né sét köve tõen a ko ráb bi val
azo nos vagy – a (4) be kez dés ben fog lal tak meg fe le lõ al -
kal ma zá sa alap ján – az zal egyen lõ ér té kû mun ka kör re
köz al kal ma zot ti jog vi szonyt lé te sít. Et tõl el té rõ en, nem le -
het a szak mai gya kor lat meg ál la pí tá sa kor be szá mí ta ni a
köz al kal ma zot ti jog vi szony idõ tar ta mát, ha az a gya kor no -
ki idõ alatt

a) a (12) be kez dés ben fog lal tak sze rint meg szû nik,
vagy

b) rend kí vü li fel men tés sel, illetve a köz al kal ma zott
mun ka kö ri fel ada ta i nak el lá tá sá ra való – az egész ség ügyi
al kal mat lan ság ki vé te lé vel – tar tós al kal mat lan sá ga vagy
nem meg fe le lõ mun ka vég zé se  miatt fel men tés sel meg -
szün te tés re ke rült.

(3) A szak mai gya kor lat
a) a 87/A.  § (1) be kez dé sé ben és (3) be kez dé se a) pont -

já ban fel so rolt jog vi szo nyok, valamint
b) mun ka vég zés re irá nyuló to váb bi jog vi szony ban, így 

kü lö nö sen vál lal ko zá si és meg bí zá si szer zõ dé sen ala pu ló
jog vi szony ban, sze mé lyes köz re mû kö dés sel járó gaz da sá -
gi és pol gá ri jogi tár sa sá gi vi szony ban, to váb bá ügy vé di és 
egyé ni vál lal ko zói te vé keny ség
so rán sze rez he tõ meg. Az a)–b) pont sze rin ti, több jog vi -
szony ban meg szer zett szak mai gya kor lat idõ tar ta mát
össze kell szá mí ta ni. Az össze szá mí tás kor egy év nek
365 nap fe le l meg.

(4) Az (1)–(2) be kez dés al kal ma zá sá val kap cso lat ban a
mi nisz ter ál la pít ja meg a mun kál ta tó alap te vé keny sé gé nek 
el lá tá sá val össze füg gõ mun ka kört, to váb bá meg ha tá roz -
hat ja mun ka kö rön ként azt az is ko lai vég zett sé get és szak -
kép zett sé get, szak ké pe sí tést, amely a szak mai gya kor lat
te kin te té ben az (1)–(2) be kez dés al kal ma zá sa ese tén a ki -
ne ve zés hez szük sé ges vég zett ség gel, illetve ké pe sí tés sel
egyen lõ ér té kû nek te kin ten dõ. A szak mai gya kor lat meg -
lé tét a köz al kal ma zott kö te les iga zol ni.

(5) A gya kor no ki idõ az E fi ze té si osz tály ba tar to zó
mun ka kör ben két, az F–H fi ze té si osz tály ba tar to zó mun -
ka kö rök ben há rom év. A mi nisz ter meg ha tá roz hat ja azo -
kat a mun ka kö rö ket, ahol – az egyen ér té kû kö ve tel mény -
rend szer, vizs ga, il le tõ leg to vább kép zé sek  miatt – nem
kell gya kor no ki idõt ki köt ni.

(6) A gya kor no ki idõ tar ta mát a ki ne ve zés kor kell elõ ír -
ni. A gya kor no ki idõ ki kö té se kor a mun kál ta tó kö te les tá -
jé koz tat ni a köz al kal ma zot tat a gya kor no ki idõ alat ti szak -
mai ve ze tõ sze mé lyé rõl.

(7) Ha a ki ne ve zés mó do sí tá sa kor vagy az át he lye zés
idõ pont já ban a köz al kal ma zott meg vál to zott mun ka kö re
te kin te té ben nem ren del ke zik az (1)–(4) be kez dés sze rin ti
fel té te lek kel, a gya kor no ki idõ ki kö té sét mel lõz ni kell,
amennyi ben a 87/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti köz al kal ma -
zot ti jog vi szony ban töl tött idõ tar ta ma a tíz évet meg ha lad -
ja. Ek kor a köz al kal ma zott és a mun kál ta tó kö te les a
(6) be kez dés má so dik mon da tá ban, valamint a

(8)–(11) be kez dés ben fog lal ta kat tel je sí te ni az zal, hogy a
„nem meg fe lelt” mi nõ sí tés a köz al kal ma zot ti jog vi szony
fenn ál lá sát nem érin ti.

(8) A gya kor no ki idõ tar ta má ba nem szá mít be:
a) a har minc na pot meg ha la dó ke re sõ kép te len ség gel

járó be teg ség,
b) a har minc na pot meg ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad -

ság, valamint
c) a sza bad ság vesz tés, a szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun -

ka, a ja ví tó-ne ve lõ mun ka, valamint a köz ér de kû mun ka
tar ta ma.

(9) A mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek
alap ján a mun kál ta tó ál la pít ja meg a gya kor no ki idõ vel
kap cso la tos szak mai kö te le zett sé ge ket, a gya kor no ki idõ
alat ti szá mon ké rés fel té te le it, a gya kor nok szak mai ve ze -
tõ jé nek fel ada ta it, valamint a gya kor no ki mi nõ sí tés kü lö -
nös sza bá lya it.

(10) A gya kor nok nak és szak mai se gí tõ jé nek mun ka -
vég zé si kö te le zett sé gét úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy en -
nek tel je sí té se mel lett ren des mun ka idõ ben a gya kor no ki
idõ vel kap cso la tos kö te le zett sé gé nek is ele get te hes sen.

(11) A gya kor no ki idõ le jár tá nak hó nap já ban a köz al -
kal ma zot tat mi nõ sí te ni kell. A mi nõ sí tés so rán a 40.  §-t az -
zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy

a) a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a köz al kal ma zott
köz vet len fe let te se mel lett – ha sze mé lyük nem azo nos – a
szak mai se gí tõ ja vas la tát is kö te les meg hall gat ni, valamint

b) a mi nõ sí tés ered mé nye ként „meg fe lelt” és „nem
meg fe lelt” ered mény ad ha tó.

(12) A köz al kal ma zot ti jog vi szony e tör vény ere jé nél
fog va meg szû nik, ha a köz al kal ma zott „nem meg fe lelt”
mi nõ sí tést kap. A köz al kal ma zot ti jog vi szony a mi nõ sí tés
ered mé nyé nek 40.  § (5) be kez dés sze rin ti is mer te té sét kö -
ve tõ ti ze dik na pon szû nik meg.”

6.  § A Kjt. a kö vet ke zõ 22/A.  §-sal egé szül ki:
„22/A.  § A köz al kal ma zott ra a gya kor no ki idõ tar ta ma

alatt a 30/A–30/D.  §-ban, valamint a 45–53. és az
54/A.  §-ban fog lalt sza bá lyok nem al kal maz ha tók.”

7.  § (1) A Kjt. 23.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ma ga sabb ve ze tõi, illetve ve ze tõi fel adat el lá tá sa
ön ál ló mun ka kör ben, il le tõ leg ma ga sabb ve ze tõi, illetve
ve ze tõi be osz tás ban tör té nik. A ma ga sabb ve ze tõi, illetve
ve ze tõi be osz tás fel té te le, hogy a köz al kal ma zott – a ki ne -
ve zés sze rin ti mun ka kö re mel lett – lát ja el a ma ga sabb ve -
ze tõi, illetve ve ze tõi be osz tás ból ere dõ fel ada ta it. A meg -
bí zást és annak el fo ga dá sát írás ba kell fog lal ni. A mi nisz -
ter meg ha tá roz hat ja azo kat – a mun kál ta tó mû kö dé se
szem pont já ból meg ha tá ro zó je len tõ sé gû – ma ga sabb ve -
ze tõi mun ka kö rö ket, ame lyek be töl té sé re a Mun ka
 Törvénykönyve ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ra vo nat ko zó
ren del ke zé sei al kal ma zá sá val mun ka vi szonyt kell létesí -
teni. E mun ka kö rök meg ha tá ro zá sa so rán fi gye lem mel
kell len ni
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a) a mun kál ta tó ál tal fog lal koz ta tott köz al kal ma zot ti
lét szám ra,

b) a mun kál ta tó szer ve ze ti össze tett sé gé re, to váb bá
c) a mun ka kör be tar to zó ve ze tõi ha tás kör ter je del mé re.
(2) A ma ga sabb ve ze tõ, valamint a ve ze tõ mun ka kö rö -

ket, illetve be osz tá so kat, to váb bá a ki ne ve zés, illetve a
meg bí zás fel té te le it a mi nisz ter ha tá roz za meg. A ma ga -
sabb ve ze tõ mun ka kör be töl té sé re, il le tõ leg a be osz tás el -
lá tá sá ra pá lyá za tot kell ki ír ni. Ha a 20/B.  § alap ján a ve ze -
tõi mun ka kör vagy be osz tás be töl té sé re pá lyá zat ki írá sa
nem kö te le zõ, a mun kál ta tó ál la pít hat ja meg azt a ve ze tõi
be osz tást, il le tõ leg mun ka kört, amely be töl té se pá lyá zat
alap ján tör té nik.

(3) A ma ga sabb ve ze tõ, valamint a ve ze tõ mun ka kör re
tör té nõ ki ne ve zés, il le tõ leg a be osz tás el lá tá sá val tör té nõ
meg bí zás ha tá ro zat lan idõ re szól. Jog sza bály ha tá ro zott
idõ re  szóló ki ne ve zést vagy meg bí zást is elõ ír hat.”

(2) A Kjt. 23.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(5) A ma ga sabb ve ze tõ, valamint ve ze tõ be osz tás el lá -
tá sá ról a köz al kal ma zott le mond hat. A le mon dást köve -
tõen a köz al kal ma zot tat a ki ne ve zé se sze rin ti mun ka kö ré -
ben kell to vább fog lal koz tat ni.”

(3) A Kjt. 23.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(7) A meg bí zás vissza vo ná sa, valamint a ha tá ro zott
idõ re  szóló meg bí zás ese tén a ha tá ro zott idõ le tel te után a
köz al kal ma zot tat a ki ne ve zé se sze rin ti mun ka kö ré ben kell 
to vább fog lal koz tat ni.”

8.  § A Kjt. 24.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz al kal ma zot ti jog vi szony te kin te té ben a Mun -
ka Tör vény köny vé nek

a) a mun ka vi szony ala nya i ról, a mun ka vi szony lé te sí -
té sé rõl és a mun ka szer zõ dés mó do sí tá sá ról  szóló ren del -
ke zé sei (Har ma dik rész, I–III. fe je zet) kö zül a 71.  §-a, a
76.  §-ának (1)–(2) és (4)–(5) be kez dé se, a 79.  §-ának (1) és 
(4) be kez dé se, (7) be kez dé sé nek elsõ for du la ta, valamint
80–81.  §-a nem, to váb bá

b) a ve ze tõ mun ka vál la lók ra vo nat ko zó Har ma dik rész
X. fe je ze te (188–192/B.  §) az e tör vény sze rin ti el té rés sel
al kal maz ha tó.”

9.  § (1) A Kjt. 25.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A köz al kal ma zot ti jog vi szony meg szû nik:]
„d) a 22.  § (12) be kez dé sé ben és a 25/A.  § (1) be kez dé -

sé ben meg ha tá ro zott eset ben,”

(2) A Kjt. 25.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy út tal a (2) be kez dés a kö -
vet ke zõ h) pont tal egé szül ki:

[(2) A köz al kal ma zot ti jog vi szony meg szün tet he tõ:]
„g) el bo csá tás sal, to váb bá
h) rend kí vü li fel men tés sel a gya kor no ki idõ alatt.”

10.  § (1) A Kjt. 25/B.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az át ve võ mun kál ta tó nál köz szol gá la ti jog vi -
szony lé te sül, a köz al kal ma zot tat a köz szol gá la ti jog vi -
szony ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kell be so rol ni. Ha a
köz al kal ma zott az át adást köz vet le nül meg elõ zõ il let mé -
nyé nek össze ge meg ha lad ja a jog sza bály alap ján meg ál la -
pít ha tó alap il let mény, il let mény ki egé szí tés és ve ze tõi pót -
lék együt tes össze gét, az alap il let ményt oly mó don kell
meg nö vel ni, hogy a köz tiszt vi se lõi alap il let mény, il let -
mény ki egé szí tés és ve ze tõi pót lék együt tes össze ge el ér je
köz al kal ma zot ti il let mény össze gét. E ren del ke zés al kal -
ma zá sa so rán a köz tiszt vi se lõi alap il let mény el té rí té se
nem ha lad hat ja meg a köz szol gá la ti jog vi szony ra vonat -
kozó sza bály ban erre vo nat ko zó an elõ írt leg ma ga sabb
mér té ket.”

(2) A Kjt. a kö vet ke zõ 25/C.  §-sal egé szül ki:

„25/C.  § (1) A 25/A–25/B.  §-t nem kell al kal maz ni, ha a
25/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti idõ pont elõtt

a) tett mun kál ta tói vagy köz al kal ma zot ti egy ol da lú
jog nyi lat ko zat, illetve

b) meg kö tött meg álla po dás – ide ért ve az át he lye zést is –

alap ján a köz al kal ma zot ti jog vi szony a 25/A.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti idõ pon tot köve tõen meg szû nik. Az
a)–b) pont sze rin ti, a 25/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt idõ -
pont elõt ti jog nyi lat ko zat tal vagy meg ál la po dás sal kap -
cso lat ban a köz al kal ma zott ál tal kez de mé nye zett mun ka -
ügyi jog vi ta ese tén a 25/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt idõ -
pon tot köve tõen az át adó he lyé be az át ve võ mun kál ta tó
lép, il le tõ leg ezen idõ pont után a ke re set le ve let az át ve võ
mun kál ta tó ellen kell elõ ter jesz te ni.

(2) Az át adás 25/A.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
idõ pont ját köve tõen a köz al kal ma zot tat az át ve võ mun kál -
ta tó nál mun ka vég zé si kö te le zett ség nem ter he li. Ek kor a
ko ráb bi meg szün te tõ nyi lat ko zat vagy meg álla po dás alap -
ján az át adás és a jog vi szony meg szû né sé nek idõ pont ja kö -
zöt ti idõ tar tam alatt ese dé kes dí ja zást, il le tõ leg jut ta tást az
át adó mun kál ta tó nak – a jog vi szony meg szû né sé vel össze -
füg gõ jut ta tá sok ki fi ze té sé re vo nat ko zó sza bá lyok al kal -
ma zá sá val – leg ké sõbb az át adás idõ pont já ban ki kell fi -
zet nie. Ezek össze gét – a köz al kal ma zot ti jog vi szony ra
vo nat ko zó sza bály vagy a fe lek el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban – a tá vol lé ti díj figye lembe véte lével kell meg ha tá -
roz ni.

(3) A fo lya mat ban lévõ fe gyel mi el já rást, illetve a mun -
kál ta tó fe gyel mi ha tá ro za tá val össze füg gõ mun ka ügyi pert 
– a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – meg kell
szün tet ni, ha a mun kál ta tó egé sze vagy a köz al kal ma zot tat
fog lal koz ta tó rész e a Mun ka Tör vény köny ve ha tá lya alá
tar to zó mun kál ta tó szá má ra ke rül át adás ra. Ha a mun kál ta -
tó egé sze vagy a köz al kal ma zot tat fog lal koz ta tó rész e a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 
ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tó szá má ra ke rül át adás ra, a
fe gyel mi el já rás ban a 25/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
idõ pon tot meg elõ zõ en ki je lölt vizs gá ló biz tos, illetve fe -
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gyel mi ta nács tag sze mé lyé re ezen idõ pon tot köve tõen is e
tör vény sza bá lya it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(4) Ha a mun ka ügyi per fe gyel mi el bo csá tás te kin te té -
ben fo lyik, a mun ka vál la lói ke re set el bí rá lá sá nál

a) a rend kí vü li fel mon dás sza bá lya it kell meg fele lõen
al kal maz ni, ha a mun kál ta tó egé szé nek vagy a köz al kal -
ma zot tat fog lal koz ta tó ré szé nek a Mun ka Tör vény köny ve,

b) a hi va tal vesz tés fe gyel mi bün te tés sza bá lya it kell
meg fele lõen al kal maz ni, ha a mun kál ta tó egé szé nek vagy
a köz al kal ma zot tat fog lal koz ta tó ré szé nek a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról  szóló tör vény

ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tó szá má ra tör té nõ át adá sá ra
ke rül sor.

(5) A fe gyel mi bün te tés vég re haj tá sát meg kell szün tet -
ni, ha a mun kál ta tó egé szé nek vagy a köz al kal ma zot tat
fog lal koz ta tó ré szé nek a Mun ka Tör vény köny ve ha tá lya
alá tar to zó mun kál ta tó szá má ra tör té nõ át adá sá ra ke rül sor.

(6) A 34.  § al kal ma zá sa kor – amennyi ben a köz al kal ma -
zot tat ere de ti mun ka kö ré ben kell to vább fog lal koz tat ni –
az át ve võ mun kál ta tó kö te les az íté let jog erõ re emel ke dé -
se kor a 25/A–25/B.  §-ban fog lal tak meg fe le lõ al kal ma zá -
sá val az ál lás fel aján lá si és fog lal koz ta tá si kö te le zett sé get
tel je sí te ni. Az át ve võ mun kál ta tó a 25/A.  § (2)–(3) be kez -
dé se sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett sé get a jog erõs íté let
köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül kö te les teljesí -
teni.”

11.  § A Kjt. 26.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A mun kál ta tó fenn tar tó ja – tör vény el té rõ ren del ke -
zé se hi á nyá ban – az ál ta la fenn tar tott, e tör vény ha tá lya alá 
tar to zó mun kál ta tók kö zött kez de mé nyez he ti a köz al kal -
ma zott ha tá ro zat lan idõ re  szóló át he lye zé sét. Erre rend kí -
vül in do kolt eset ben, így kü lö nö sen ak kor ke rül het sor, ha
annak a mun kál ta tó nak, aho vá az át he lye zés irá nyul, a fel -
ada tai – kü lö nö sen a mun ka- és pi he nõ idõ, il le tõ leg a ren -
des sza bad ság ki adá sa sza bá lya i ra te kin tet tel – mun ka -
szer ve zé si esz kö zök al kal ma zá sá val sem tel je sít he tõk.”

12.  § A Kjt. 27.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ha tá ro zott ide jû köz al kal ma zot ti jog vi szonyt a
30.  § (1) be kez dé sé nek a)–d) pont já ban fog lalt okok alap -
ján a mun kál ta tó – a 25.  § (2) be kez dé sé tõl el té rõ en – azon -
na li ha tállyal meg szün tet he ti; a köz al kal ma zott ré szé re
azon ban egy évi, ha a ha tá ro zott idõ bõl még hát ra lé võ idõ
egy év nél rö vi debb, a hát ra lé võ idõ re jutó át lag ke re se tét
kö te les elõ re meg fi zet ni.”

13.  § A Kjt. 30.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép, ezzel egy ide jû leg a Kjt. a kö vet ke zõ 30/A–30/F.  §-sal
egé szül ki:

„30.  § (1) A mun kál ta tó a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt
– a 30/A–30/B.  §-ban fog lalt kor lá to zás sal – fel men tés sel
ak kor szün tet he ti meg, ha

a) meg szûnt a mun kál ta tó nak az a te vé keny sé ge,
amely ben a köz al kal ma zot tat fog lal koz tat ták;

b) az Or szág gyû lés, a Kor mány, a költ ség ve té si fe je zet
fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je, a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ve ze tõ je vagy az ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let
dön té se alap ján a mun kál ta tó nál lét szám csök ken tést,
illetve át szer ve zést kell vég re haj ta ni, és e miatt a köz al kal -
ma zott to váb bi fog lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség;

c) a köz al kal ma zott mun ka kö ri fel ada ta i nak el lá tá sá ra
tar tó san al kal mat lan ná vált vagy mun ká ját nem vég zi
meg fele lõen; to váb bá

d) a köz al kal ma zott a fel men tés köz lé sé nek, il le tõ leg
leg ké sõbb a fel men té si idõ kez de té nek nap ján nyug dí jas -
nak mi nõ sül [37/B.  §].

(2) A mun kál ta tó a fel men tést kö te les meg in do kol ni. Az 
in do ko lás ból a fel men tés oká nak vi lá go san ki kell tûn nie,
és a mun kál ta tó nak kell bi zo nyí ta nia, hogy a fel men tés in -
do ka va lós és ok sze rû.

(3) Ha az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott al -
kal mat lan ság a köz al kal ma zott mun ka vég zé sé vel vagy
ma ga tar tá sá val függ össze, a fel men tés elõtt le he tõ sé get
kell adni szá má ra a vele szem ben fel ho zott ki fo gá sok el le -
ni vé de ke zés re, ki vé ve, ha az eset összes kö rül mé nye i bõl
kö vet ke zõ en ez a mun kál ta tó tól nem vár ha tó el.

30/A.  § (1) A 30.  § (1) be kez dés a)–b) pont já ban meg -
ha tá ro zott eset ben, valamint, ha a 30.  § (1) be kez dés
c) pont já ban fog lalt al kal mat lan ság egész ség ügyi ok kö -
vet kez mé nye, a mun kál ta tó a köz al kal ma zot tat írás ban tá -
jé koz tat ja

a) a mun kál ta tón be lül,
b) a mun kál ta tó irá nyí tá sa alatt álló má sik mun kál ta tó -

hoz, illetve
c) a mun kál ta tó fenn tar tó ja ál tal fenn tar tott más, e tör -

vény ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tó hoz
az is ko lai vég zett sé gé nek és szak kép zett sé gé nek, szak ké -
pe sí té sé nek, to váb bá – egész ség ügyi al kal mat lan ság ese -
tén – egész sé gi ál la po tá nak meg fe le lõ má sik be töl tet len
mun ka kör fel aján lá sá nak le he tõ sé gé rõl. A köz al kal ma zott
a tá jé koz ta tás köz lé sé tõl szá mí tott két mun ka na pon be lül
írás ban nyi lat ko zik a mun ka kör-fel aján lá si le he tõ ség
igény be vé te lé rõl. Ha a köz al kal ma zott a ha tár idõ le tel té ig
a nyi lat ko zat té telt el mu laszt ja, azt úgy kell te kin te ni, mint -
ha a mun ka kör-fel aján lá si le he tõ sé get nem igé nyel te vol -
na. A mun ka kör-fel aján lá si le he tõ ség igény be vé te le kor a
köz al kal ma zot ti jog vi szony fel men tés sel tör té nõ meg -
szün te té sé re csak ak kor ke rül het sor, ha az a)–c) pont ban
fog lalt mun kál ta tó nál a köz al kal ma zott az is ko lai vég zett -
sé gé nek és szak kép zett sé gé nek, szak ké pe sí té sé nek, to váb -
bá – egész ség ügyi al kal mat lan ság ese tén – egész sé gi ál la -
po tá nak meg fe le lõ má sik be töl tet len mun ka kör nincs,
vagy ha a köz al kal ma zott az ilyen mun ka kör be tör té nõ át -
he lye zés hez, illetve ki ne ve zé se mó do sí tá sá hoz nem járul
hozzá.

(2) Ha a köz al kal ma zott az (1) be kez dés sze rint kéri be -
töl tet len mun ka kör fel aján lá sát, a mun kál ta tó a fenn tar tó -
ját, il le tõ leg az (1) be kez dés b) pont já ban em lí tett mun kál -
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ta tót kö te les ha la dék ta la nul meg ke res ni. A meg ke re sés ki -
zá ró lag az érin tett köz al kal ma zott nak az e tör vény 5. szá -
mú mel lék le te sze rin ti köz al kal ma zot ti alap nyil ván tar tás
II–VII. pont ja i ban fog lalt ada ta it és az ál ta la be töl tött mun -
ka kör meg ne ve zé sét tar tal maz za.

(3) A mun kál ta tó fenn tar tó ja a 30/E.  § sze rin ti nyil ván -
tar tás fel hasz ná lá sá val a meg ke re sés tõl szá mí tott öt na pon
be lül köz vet le nül tá jé koz tat ja a köz al kal ma zott mun kál ta -
tó ját azok ról a be töl tet len mun ka kö rök rõl, ame lyek az
(1) be kez dés alap ján a köz al kal ma zott ré szé re fel ajánl ha -
tók. Má sik mun kál ta tó nál be töl tet len mun ka kör rõl csak e
mun kál ta tó ve ze tõ jé nek egyet ér té sé vel ad ha tó tájékoz -
tatás.

30/B.  § (1) A 30.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
lét szám csök ken tést el ren de lõ dön tés ese tén nem szün tet -
he tõ meg fel men tés sel azok nak az azo nos mun ka kört be -
töl tõ köz al kal ma zot tak nak a jog vi szo nya, akik együt te sen
írás ban, egy nyi lat ko zat ba fog lal tan ké rik ki ne ve zé sük ben
a mun ka idõ mér té ké nek olyan tar tal mú mó do sí tá sát, hogy
mun ka ide jük együt tes mér té ke ne ha lad ja meg a ter ve zett
fel men tés sel eset le ge sen érin tett köz al kal ma zot ti lét szám -
hoz kap cso ló dó, a ké re lem be nyúj tá sa kor ér vé nyes mun -
ka idõ mér té ké nek a fe lét. A ké rel met va la mennyi érin tett
köz al kal ma zott nak alá kell ír nia, meg je löl ve a ki ne ve zé sé -
ben ki kö ten dõ mun ka idõ mér té két.

(2) A mun kál ta tó kö te les a ké re lem ben fog lal tak sze rint
a ki ne ve zést mó do sí ta ni. Az il let mény össze gét – a fe lek
köz al kal ma zott ra ked ve zõbb meg ál la po dá sá nak hi á nyá -
ban – a ki ne ve zés mó do sí tá sát köz vet le nül meg elõ zõ il let -
mény ala pul vé te lé vel, a rész- és a tel jes mun ka idõ ará nyá -
ban kell meg ál la pí ta ni.

30/C.  § (1) A mun kál ta tó a 30/A.  §-ban fog lalt ál lás fel -
aján lás so rán a fel men tés köz lé sé nek ter ve zett idõ pont ja
elõtt leg alább tíz nap pal kö te les írás ban tá jé koz tat ni a köz -
al kal ma zot tat

a) a 30/A.  § (3) be kez dé se sze rin ti fel ajánl ha tó mun ka -
kör rõl (mun ka kö rök rõl) vagy a pá lyá zat le he tõ sé gé rõl, to -
váb bá

b) a 30/B.  § sze rin ti le he tõ ség rõl és a ter ve zett fel men -
tés sel eset le ge sen érin tet tek ne vé rõl, valamint mun ka kö -
rük meg ne ve zé sé rõl, to váb bá a 30/B.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti ki ne ve zés mó do sí tás sal meg ál la pít ha tó mun ka idõ
mér té ké nek fel sõ ha tá rá ról.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tást kö ve tõ öt na -
pon be lül

a) a köz al kal ma zott írás ban nyi lat ko zik a fel aján lott
mun ka kör el fo ga dá sá ról, illetve

b) a 30/B.  § (1) be kez dés sze rin ti ké rel met a mun kál ta -
tó val kö zöl ni kell.

(3) A mun ka kör el fo ga dá sa ese tén a mun kál ta tó gon -
dos ko dik a ki ne ve zés meg fe le lõ mó do sí tá sá ról, illetve
kez de mé nye zi a köz al kal ma zott át he lye zé sét. Ha fel ajánl -
ha tó mun ka kör nincs vagy a köz al kal ma zott a fel aján lott
mun ka kört el uta sí tot ta, ezt a fel men tést tar tal ma zó irat ban
a mun kál ta tó nak fel kell tün tet nie. A (2) be kez dés sze rin ti

nyi lat ko zat el ma ra dá sát a mun ka kör el uta sí tá sá nak kell te -
kin te ni.

(4) A 30/A.  §-ban fog lal tak tel je sí té sé vel fel aján lott
mun ka kör el fo ga dá sát a ki ne ve zés mó do sí tá sá hoz vagy az
át he lye zés hez tör té nõ köz al kal ma zot ti hoz zá já ru lás nak
kell te kin te ni. A (2) be kez dés a) pont já ban fog lalt nyi lat -
ko zat el ma ra dá sát a fel aján lott mun ka kör el uta sí tá sá nak
kell te kin te ni.

30/D.  § (1) Két vagy több he lyi ön kor mány zat írás ban
meg ál la po dást köt het a 30/A.  §-ban fog lal tak sze rin ti tá jé -
koz ta tás tel je sí té sé re a meg ál la po dás ban ré szes he lyi ön -
kor mány zat ál tal fenn tar tott mun kál ta tó nál a 30.  § (1) be -
kez dé sé nek a)–b) pont ja sze rin ti, valamint az egész ség -
ügyi al kal mat lan ság  miatti fel men tés meg elõ zé se ér de ké -
ben.

(2) A meg álla po dás ha tá lya ki ter jed az azt kötõ ön kor -
mány za tok fenn tar tá sá ban lévõ, e tör vény ha tá lya alatt
mû kö dõ va la mennyi mun kál ta tó ra, me lyek nél a hely ben
szo ká sos mó don kell a meg ál la po dás ról a köz al kal ma zot -
ta kat tá jé koz tat ni. A meg ál la po dás ban to váb bá ren del kez -
ni kell annak idõ be li ha tá lyá ról.

(3) A meg álla po dás alap ján a 30/A. és 30/C.  §-ban fog -
lal ta kat az ön kor mány zat, illetve a mun kál ta tó az zal az el -
té rés sel kö te les tel je sí te ni, hogy a tá jé koz ta tás tel je sí té se
ér de ké ben a mun kál ta tó fenn tar tó ja mel lett a meg ál la po -
dás ban ré szes töb bi ön kor mány za tot is kö te les meg ke res -
ni, ame lyek a mun kál ta tót köz vet le nül ér te sí tik az ál lás he -
lyek rõl, illetve azok hi á nyá ról.

30/E.  § (1) Az e tör vény ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tó
fenn tar tó ja elekt ro ni kus adat nyil ván tart ást ve zet

a) a mun kál ta tó, to váb bá
b) a sa ját mun kál ta tói szer ve ze te e tör vény ha tá lya alá

tar to zó
be töl tet len mun ka kö re i rõl.

(2) A mun kál ta tó leg ké sõbb a köz al kal ma zot ti jog vi -
szony meg szû né se kor kö te les tá jé koz tat ni a fenn tar tót a
meg szû nés kö vet kez té ben be töl tet len né váló mun ka kör

a) meg ne ve zé sé rõl, to váb bá
b) a be töl té sé hez szük sé ges is ko lai vég zett ség rõl, szak -

kép zett ség rõl és szak ké pe sí tés rõl, illetve egész ség ügyi al -
kal mas sá gi fel té te lek rõl.

30/F.  § A 30/A–30/E.  § ren del ke zé se it a köz ok ta tá si
ága zat ban a kü lön tör vény alap ján meg ál la pí tott, a mun ka -
erõ-gaz dál ko dás ra vo nat ko zó sza bá lyok ban fog lalt el té -
rés sel kell al kal maz ni.”

14.  § A Kjt. a kö vet ke zõ 31/A.  §-sal egé szül ki:
„31/A.  § A fel men té si vé de lem fenn ál lá sa szem pont já -

ból a fel men tés köz lé sé nek idõ pont ja az irány adó. Et tõl el -
té rõ en

a) a 30/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt mun ka kör-fel -
aján lá si le he tõ ség, illetve

b) a 30/B.  § (1) be kez dé se sze rin ti ki ne ve zés mó do sí tá si 
le he tõ ség ese tén
az er rõl  szóló tá jé koz ta tás köz lé sé nek idõ pont ja irány adó a 
fel men té si vé de lem fenn ál lá sa te kin te té ben.”
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15.  § A Kjt. 32.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a 30/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti mun kál ta tó nál
van olyan mun ka kör, amely nek el lá tá sá ra az (1) be kez dés -
ben em lí tett köz al kal ma zott al kal mas, a köz al kal ma zot ti
jog vi szonyt mind ad dig nem le het fel men tés sel meg szün -
tet ni, amíg a köz al kal ma zott ilyen mun ka hely re át he lyez -
he tõ, fel té ve, hogy ezt el vál lal ja. Nem ter he li ez a kö te le -
zett ség a mun kál ta tót, ha a fel men tés in do ka – az egész -
ség ügyi al kal mat lan ság ese tét ki vé ve – a 30.  § (1) be kez -
dé sé nek c)–d) pont ján ala pul. A mun kál ta tó mun ka kör-fel -
aján lá sá val kap cso lat ban a 30/A.  § és a 30/C.  § sze rint kö -
te les el jár ni.”

16.  § (1) A Kjt. 33.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Fel men tés ese tén a fel men té si idõ leg alább hat van
nap, de a nyolc hó na pot nem ha lad hat ja meg. Et tõl elté -
rõen, ha a fel men tés – az egész ség ügyi al kal mat lan ság ese -
tét ki vé ve – a 30.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ján ala pul, a
fel men té si idõ har minc nap.”

(2) A Kjt. 33.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„Kol lek tív szer zõ dés 8 hó nap nál hosszabb fel men té si
idõt nem ál la pít hat meg.”

17.  § A Kjt. a kö vet ke zõ 33/A.  §-sal egé szül ki:

„33/A.  § (1) A mun kál ta tó a gya kor no ki idõ tar ta ma
alatt a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt rend kí vü li fel men tés -
sel meg szün tet he ti, ha a köz al kal ma zott

a) a köz al kal ma zot ti jog vi szony ból ere dõ lé nye ges kö -
te le zett sé gét szán dé ko san vagy sú lyos gon dat lan ság gal je -
len tõs mér ték ben meg sze gi, vagy

b) olyan ma ga tar tást ta nú sít, amely a köz al kal ma zot ti
jog vi szony fenn tar tá sát le he tet len né te szi.

(2) A mun kál ta tó kö te les a rend kí vü li fel men tést a 30.  §
(2) be kez dé se sze rint meg in do kol ni. Vita ese tén a rend kí -
vü li fel men tés in do ká nak va ló sá gát és ok sze rû sé gét a
mun kál ta tó nak kell bi zo nyí ta nia. A rend kí vü li fel men tés
köz lé se elõtt le he tõ sé get kell adni a köz al kal ma zott nak a
ter ve zett in téz ke dés in do ka i nak meg is me ré sé re és a vele
szem ben fel ho zott ki fo gá sok el le ni vé de ke zés re, ki vé ve,
ha az eset összes kö rül mé nye i bõl kö vet ke zõ en ez a mun -
kál ta tó tól nem vár ha tó el.

(3) A rend kí vü li fel men tés jo gát az annak alap já ul szol -
gá ló ok ról való tu do más szer zés tõl szá mí tott ti zen öt na pon
be lül, leg fel jebb azon ban az ok be kö vet kez té tõl szá mí tott
egy éven be lül, bûn cse lek mény el kö ve té se ese tén a bün te -
tõ el já rás meg in dí tá sá ra nyit va álló el évü lé si idõ alatt le het
gya ko rol ni.

(4) Rend kí vü li fel men tés ese tén – e tör vény ben elõ írt
ki vé te lek tõl el te kint ve – a fel men tés sza bá lyai nem al kal -
maz ha tók.”

18.  § A Kjt. 34.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„34.  § (1) Ha a bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a mun kál ta tó
a köz al kal ma zott köz al kal ma zot ti jog vi szo nyát jog el le ne -
sen szün tet te meg, a köz al kal ma zott ab ban az eset ben kér -
he ti az ere de ti mun ka kö ré ben tör té nõ to vább fog lal koz ta tá -
sát, ha

a) a mun kál ta tó ál ta li fel men tés, el bo csá tás vagy pró -
ba idõ alat ti azon na li ha tá lyú mun ka vi szony-meg szün te tés
a ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö ve tel mé nyé be (Mun ka
Tör vény köny ve 4.  §), az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé -
nyé be (Mun ka Tör vény köny ve 5.  §), illetve fel men té si
 védelembe [31.  §, valamint Mun ka Tör vény köny ve
90.  §-ának (1) be kez dé se] üt kö zik, vagy a mun kál ta tó
meg sze gi a fel men té si kor lá to zá sok ra vo nat ko zó ren del -
ke zé se ket [30/A–30/D.  §; 32.  § (2) be kez dé se], vagy

b) a mun kál ta tó a vá lasz tott szak szer ve ze ti tiszt ség vi -
se lõ, illetve a köz al kal ma zot ti ta nács tag já nak (el nö ké nek) 
köz al kal ma zot ti jog vi szo nyát a 45–53. és az 54/A.  §-ok ba, 
il le tõ leg a Mun ka Tör vény köny ve 28.  §-ába üt kö zõ mó -
don szün tet te meg.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt eset ben meg kell té rí te ni
a köz al kal ma zott el ma radt il let mé nyét (egyéb já ran dó sá -
ga it), to váb bá a jog vi szony jog el le nes meg szün te té sé vel
össze füg gés ben fel me rült ká rát is.

(3) Ha a köz al kal ma zot ti jog vi szony (1) be kez dés ben
fog lalt mó don tör té nõ jog el le nes meg szün te té se ese tén a
köz al kal ma zott az ere de ti mun ka kö ré be való vissza he lye -
zést nem kéri, a köz al kal ma zot ti jog vi szony a jog el le nes -
sé get meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap -
ján szû nik meg. Ek kor – a (2) be kez dés ben fog lal ta kon fe -
lül a bí ró ság a mun kál ta tót – az eset összes kö rül mé nye i -
nek, így kü lö nö sen a jog sér tés és annak kö vet kez mé nyei
sú lyá nak mér le ge lé sé vel – a köz al kal ma zott leg alább két,
leg fel jebb ti zen két havi át lag ke re se té nek meg fe le lõ
összeg meg fi ze té sé re kö te le zi.

(4) Ha a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt nem az (1) be kez -
dés ben fog lalt mó don szün tet ték meg jog el le ne sen, a köz -
al kal ma zot ti jog vi szony a meg szün te tés rõl  szóló jog nyi -
lat ko zat idõ pont já ban meg szû nik, de a köz al kal ma zott ré -
szé re – az eset összes kö rül mé nye i nek, így kü lö nö sen a
jog sér tés és annak kö vet kez mé nyei sú lyá nak mér le ge lé se
alap ján – leg alább ti zen két, leg fel jebb hu szon négy havi át -
lag ke re se tét meg kell fi zet ni.

(5) A (2) be kez dés ben fog lalt eset ben nem kell meg té rí -
te ni az il let mény nek (egyéb já ran dó ság nak), illetve a kár -
nak azt a ré szét, amely más hon nan meg té rült vagy kel lõ
gon dos ság mel lett meg té rül he tett vol na. A kel lõ gon dos -
ság el mu lasz tá sá nak kü lö nö sen azt kell te kin te ni, ha a köz -
al kal ma zott az ál lam i fog lal koz ta tá si szerv vel nem mû kö -
dik együtt a mun ka vég zés re irá nyuló jog vi szony lé te sí té se
ér de ké ben, nem köt ál lás ke re sé si meg ál la po dást, illetve az
e szerv ál tal fel aján lott – a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl
 szóló jog sza bály ban fog lalt fel té te lek re te kin tet tel – meg -
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fe le lõ mun ka he lyet el uta sít ja. A bí ró ság a kel lõ gon dos ság
el mu lasz tá sá nak az el ma radt il let mény, egyéb já ran dó sá -
gok, illetve a köz al kal ma zot ti kár meg té rí té sé vel kap cso la -
tos kö vet kez mé nyét az eset összes kö rül mé nyé nek mér le -
ge lé se alap ján ál la pít ja meg.

(6) A köz al kal ma zot tat, ha köz al kal ma zot ti jog vi szo nya 
nem fel men tés sel szûnt meg – a (2)–(5) be kez dés ben fog -
lal ta kon kí vül – meg il le ti a mun ka vég zés aló li fel men tés
ide jé re járó át lag ke re se te és a fel men tés ese tén járó vég ki -
elé gí tés is.

(7) Ha a köz al kal ma zot ti jog vi szony a 22.  § (12) be kez -
dé se alap ján e tör vény ere jé nél fog va meg szûnt, és a bí ró -
ság meg ál la pí tot ta a köz al kal ma zott „nem meg fe lelt” mi -
nõ sí té sé nek jog el le nes sé gét,

a) ha a mun kál ta tó el já rá sa a ren del te tés sze rû jog gya -
kor lás vagy az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé be üt kö -
zött, az (1)–(6) be kez dés ben fog lal ta kat,

b) az a) pont ba nem tar to zó eset ben a (4) és (6) be kez -
dés ben fog lal ta kat
kell meg fele lõen al kal maz ni.”

19.  § A Kjt. 35.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„35.  § (1) Amennyi ben a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt a
köz al kal ma zott va la mely köz al kal ma zot ti jog vi szony ra
vo nat ko zó sza bály ren del ke zé se i nek meg sze gé sé vel szün -
te ti meg, azt úgy kell el bí rál ni, mint ha köz al kal ma zot ti
jog vi szo nya el bo csá tás foly tán szûnt vol na meg. A köz al -
kal ma zott ek kor kö te les a mun kál ta tó ré szé re a le mon dá si
idõ re járó át lag ke re se té nek meg fe le lõ össze get meg fi zet ni. 
Amennyi ben a köz al kal ma zot ti jog vi szony meg szün te té se
ki zá ró lag azért jog el le nes, mert a köz al kal ma zott le mon -
dá si idõ egy ré szét nem töl ti le, meg té rí té si kö te le zett sé ge
a le nem töl tött idõ vel ará nyos.

(2) Ha a köz al kal ma zott a ha tá ro zott idõ tar ta mú jog vi -
szo nyát szün te ti meg jog el le ne sen, az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zot ta kat meg fele lõen kell al kal maz ni. Ha azon -
ban a ha tá ro zott idõ bõl még hát ra lé võ idõ tar tam rö vi debb,
mint az (1) be kez dés sze rin ti idõ tar tam, a mun kál ta tó csak
a hát ra lé võ idõ re járó át lag ke re set meg fi ze té sét követel -
heti.

(3) A mun kál ta tó jo go sult az (1), illetve (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott mér té ket meg ha la dó ká rá nak ér vé nye -
sí té sé re is.

(4) A mun kál ta tó (1)–(3) be kez dés alap ján ke let ke zett
igé nye i nek ér vé nye sí té sé re a Mun ka Tör vény köny ve
mun ka vál laló ál tal oko zott kár meg té rí té sé re vo nat ko zó
sza bá lyai (Mt. 173.  §) az irány adók.”

20.  § A Kjt. 37.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A vég ki elé gí tés össze gé nek a fe lé re jo go sult a köz -
al kal ma zott, ha fel men té sé re azért ke rült sor, mert ké rel me 
alap ján a mun kál ta tó ál tal fel aján lott, a 30/A.  § sze rin ti

mun ka kör be he lye zé sé hez szük sé ges ki ne ve zés mó do sí tá -
sá hoz, il le tõ leg át he lye zé sé hez nem já rult hoz zá, ki vé ve,
ha a hoz zá já ru lá sát ala pos in dok kal ta gad ta meg, így kü lö -
nö sen, ha

a) a fel aján lott il let mény össze ge ke ve sebb a ko ráb bi
il let mé nye 80%-ánál,

b) tel jes mun ka idõ re  szóló ki ne ve zés ese tén hat órá nál
rö vi debb rész mun ka idõ ben tör té nõ fog lal koz ta tást, illetve
hat órá nál rö vi debb rész mun ka idõ ese tén tel jes mun ka idõ -
ben tör té nõ fog lal koz ta tást aján la nak fel, és utób bi eset ben 
a mun ka idõ mér té ké nek nö ve ke dé se a köz al kal ma zott sze -
mé lyes, illetve csa lá di kö rül mé nye i re fi gye lem mel arány -
ta lan sé re lem mel jár na,

c) a ko ráb bi ha tá ro zat lan ide jû he lyett ha tá ro zott ide jû
köz al kal ma zot ti jog vi szonyt aján la nak fel, vagy

d) az új mun ka hely és a la kó hely kö zött – tö meg köz le -
ke dé si esz köz zel – tör té nõ oda- és vissza uta zás ide je na -
pon ta a két órát, illetve 10 éven alu li gyer me ket ne ve lõ
köz al kal ma zott ese té ben a más fél órát meg ha lad ja, ki vé ve, 
ha az uta zá si idõ mér té ke köz al kal ma zot ti jog vi szo nyá ban
az em lí tett idõ tar ta mot el ér te.

Az a) pont al kal ma zá sa kor a fel aján lott il let mény a köz -
al kal ma zott fi ze té si osz tá lya és fo ko za ta sze rin ti ga ran tált
il let mé nye mér té ké nél nem le het ala cso nyabb össze gû.”

21.  § A Kjt. 38.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz al kal ma zot ti jog vi szony te kin te té ben a Mun -
ka Tör vény köny vé nek a mun ka vi szony meg szû né sé rõl és
meg szün te té sé rõl  szóló ren del ke zé sei kö zül (Har ma dik
rész, IV. fe je zet), a 85/A.  §-ának (5)–(6) be kez dé se, a
86–86/A.  §, a 87.  §-ának (1) be kez dé se, a 87/A.  §, a 88.  §, a 
89.  §-ának (1)–(6) be kez dé se, a 90.  § (4) be kez dé se, a
92.  §-a, a 93.  §-ának (1)–(2) be kez dé se, a 95–96.  §-a, a
98.  §-ának (1) be kez dé se, a 99–101.  §-a nem alkalmaz -
ható.”

22.  § A Kjt. 38/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Mun ka Tör vény köny ve cso por tos lét szám csök -
ken tés re vo nat ko zó sza bá lya it az zal az el té rés sel kell al -
kal maz ni, hogy

a) ren des fel mon dá son fel men tést, illetve a Mun ka
Tör vény köny ve 88.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mun kál -
ta tói in téz ke dé sen az e tör vény 27.  §-ának (2) be kez dé se
ál tal sza bá lyo zott azon na li ha tá lyú meg szün te tést kell ér -
te ni, ha ezek köz lé sé re a 30.  § (1) be kez dé sé nek
a)–c) pont ja alap ján ke rül sor,

b) a Mun ka Tör vény köny ve 94/E.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben fog lalt tá jé koz ta tás sal egy ide jû leg a mun kál ta tó in -
téz ke dik a 30/A.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ kö te le zett sé -
ge tel je sí té se ér de ké ben,

c) a Mun ka Tör vény köny ve 94/E.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben fog lalt tá jé koz ta tást meg elõ zõ en a mun kál ta tó in téz -
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ke dik a 30/C.  § (1) be kez dé se b) pont ja sze rin ti kö te le zett -
sé ge tel je sí té sé nek ér de ké ben.”

23.  § A Kjt. a kö vet ke zõ 44/A.  §-sal egé szül ki:

„44/A.  § A Mun ka Tör vény köny ve 106.  §-a (1) be kez -
dé sé nek al kal ma zá sa kor tu laj do nos nak te kin ten dõ a mun -
kál ta tó fenn tar tó ja is, amely kez de mé nyez he ti a köz al kal -
ma zott ki ren de lé sét, illetve a Mun ka Tör vény köny ve
150.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti in téz ke dés meg té te lét
az e tör vény ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tó nál tör té nõ át -
me ne ti fog lal koz ta tás ér de ké ben.”

24.  § A Kjt. 47.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fe gyel mi el já rás so rán vizs gá la tot kell tar ta ni.
En nek le foly ta tá sá ra a fe gyel mi el já rás meg in dí tó ja az el -
já rás meg in dí tá sá tól szá mí tott öt na pon be lül, írás ban vizs -
gá ló biz tost je löl ki a mun kál ta tó köz al kal ma zot tai kö zül.
Vizs gá ló biz tos nak – e tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban – ma ga sabb ve ze tõ, illetve ve ze tõ mun ka kört vagy be -
osz tást be töl tõ, en nek hi á nyá ban az el já rás alá vont nál ma -
ga sabb vagy vele azo nos be so ro lá sú köz al kal ma zot tat kell
ki je löl ni. A ma ga sabb ve ze tõ, illetve ve ze tõ mun ka kört
vagy be osz tást be töl tõ vel szem ben in dí tott fe gyel mi el já -
rás ese tén vizs gá ló biz tos az el já rás alá vont nál ma ga sabb,
en nek hi á nyá ban azo nos szin tû ve ze tõi mun ka kört vagy
be osz tást be töl tõ köz al kal ma zott le het.”

25.  § A Kjt. 49.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fe gyel mi ta nács el nö ke a fe gyel mi el já rás meg in -
dí tó ja, aki ezt a jog kö rét a mun kál ta tó nak az el já rás alá
vont

a) ma ga sabb ve ze tõi, illetve ve ze tõi mun ka kört vagy
be osz tást be töl tõ köz al kal ma zott ese tén ma ga sabb vagy
az zal azo nos szin tû ve ze tõi mun ka kört vagy be osz tást,

b) az a) pont ba nem tar to zó köz al kal ma zott ese tén ma -
ga sabb ve ze tõ vagy ve ze tõ mun ka kört, illetve be osz tást,

be töl tõ köz al kal ma zott ra ru ház hat ja át. A fe gyel mi ta -
nács tag ja it a fe gyel mi ta nács el nö ke a mun kál ta tó nak a
47.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ köz al kal -
ma zot tai kö zül je lö li ki.”

26.  § A Kjt. 51.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fe gyel mi ta nács az elsõ tár gya lás tól szá mí tott
leg ké sõbb har minc na pon be lül zárt ülé sen, szó több ség gel
ha tá roz, dön té sét in do kolt írás be li ha tá ro zat ba fog lal ja.
Fel men tõ ha tá ro za tot kell hoz ni, ha az el já rás alá vont a
ter hé re rótt fe gyel mi vét sé get nem kö vet te el. Az el já rást
meg szün te tõ ha tá ro za tot kell hoz ni az 51/A.  §-ban fog lal -
tak ese tén, to váb bá, ha nem bi zo nyít ha tó, hogy az el já rás
alá vont a fe gyel mi vét sé get el kö vet te.”

27.  § A Kjt. 52.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„52.  § (1) A fe gyel mi ha tá ro za tot az el le ne be nyúj tott
ke re set jog erõs el bí rá lá sá ig vég re haj ta ni nem sza bad. Ha
azon ban a köz al kal ma zott a ke re set be nyúj tá sá ra nyit va
álló ha tár idõ el tel te vagy a ke re set jog erõs el bí rá lá sa elõtt a 
köz al kal ma zot ti jog vi szo nyát meg szün te ti, a ha tá ro zat
vég re hajt ha tó vá vá lik. Et tõl el té rõ en, az el bo csá tás fe gyel -
mi bün te tés rõl  szóló ha tá ro zat vég re haj tá sá ra az el le ne be -
nyúj tott ke re set nek nincs ha lasz tó ha tá lya.”

28.  § A Kjt. a kö vet ke zõ új 54/A.  §-sal egé szül ki:
„54/A.  § (1) E tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a

mun kál ta tó ve ze tõ je el le ni fe gyel mi el já rást a ki ne ve zé si
jog kör gya kor ló ja, illetve a ma ga sabb ve ze tõi vagy ve ze tõi 
meg bí zást ado má nyo zó sze mély vagy szer ve zet, illetve
tes tü let ve ze tõ je kö te les meg in dí ta ni és le foly tat ni az zal,
hogy a vizs gá ló biz tost, a fe gyel mi ta nács tag ja it és el nö két
a fe gyel mi el já rást meg in dí tó sze mélyt fog lal koz ta tó val

a) köz al kal ma zot ti jog vi szony ban ál lók kö zül e tör -
vény sze rint, vagy

b) köz szol gá la ti jog vi szony ban álló sze mé lyek kö zül
kell ki je löl ni.

(2) Ha az e tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek alap ján a
fe gyel mi el já rás so rán a vizs gá ló biz tos, a fe gyel mi ta nács
el nö ke vagy tag ja nem biz to sít ha tó, a mun kál ta tó fenn tar -
tó ja mér le ge lé si jog kö ré ben el jár va kö te les gon dos kod ni a
meg fe le lõ, az ügy ben el fo gu lat lan sze mély ki je lö lé sé rõl.”

29.  § A Kjt. 66.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a köz ok ta tá si
ága zat ban a to váb bi szak ké pe sí tés hasz no sí tá sá nak a kö te -
le zõ óra szám ra esõ mér té két meg ha tá roz za.”

30.  § A Kjt. 5. szá mú mel lék le té nek III. pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz al kal ma zot ti alap nyil ván tar tás adat kö re:]
„III.
– a ko ráb bi, 87/A.  § (1) és (3) be kez dé se sze rin ti jog vi -

szony ban töl tött idõ tar ta mok meg ne ve zé se,
– a mun ka hely meg ne ve zé se,
– a meg szû nés mód ja, idõ pont ja”

31.  § (1) E tör vény 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a Kjt.-nek az e tör vény
3.  §-ával meg ál la pí tott 20/A.  § (4) be kez dé se, a 7.  §-ával
meg ál la pí tott 23.  § (1)–(3) be kez dé se, (5) és (7) be kez dé -
se, 16.  §-ával meg ál la pí tott 33.  § (1)–(2) be kez dé se,
valamint e tör vény 32.  §-ának (3) be kez dé se 2008. ja nu ár
1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Kjt. 48.  §-ának (2) be kez dé se, valamint 61.  §-a

(1) be kez dé sé nek ba) és cb) pont ja, to váb bá a 83/A.  §
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(5) be kez dé sé bõl az „a 30.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja és
(6) be kez dé se, (3) be kez dé sé bõl a c) pont ra uta ló szö veg -
rész,” szö veg rész ha tá lyát vesz ti,

b) a Kjt. 78.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „30.  § (1) be -
kez dés e) pont ja alap ján” szö veg rész he lyé be a „30.  §
(1) be kez dés d) pont ja alap ján” szö veg rész lép.

(4) A Kjt.-nek az e tör vény
– 3.  §-ával meg ál la pí tott 20/A.  §-át,
– 4.  §-ával meg ál la pí tott 21/A.  §-át,
– 5.  §-ával meg ál la pí tott 22.  §-át

az e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ köz al kal ma zot ti jog -
vi szony-lé te sí tés te kin te té ben kell al kal maz ni.

(5) A Kjt.-nek az e tör vény 10.  §-ával meg ál la pí tott
25/B.  § (3) be kez dé sét és 25/C.  §-át az e tör vény ha tály ba -
lé pé sét kö ve tõ, a 25/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti köz al kal -
ma zot ti jog vi szony-meg szû nés sel kap cso lat ban kell al kal -
maz ni.

(6) A Kjt.-nek az e tör vény
– 13.  §-ával meg ál la pí tott 30–30/B.  §-át,
– 14.  §-ával meg ál la pí tott 31/A.  §-át,
– 15.  §-ával meg ál la pí tott 32.  § (2) be kez dé sét,
– 16.  §-ával meg ál la pí tott 33.  § (1)–(2) be kez dé sét,
– 20.  §-ával meg ál la pí tott 37.  § (9) be kez dé sét

az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen kö zölt fel men tés te -
kin te té ben kell al kal maz ni.

(7) A Kjt.-nek az e tör vény 18.  §-ával meg ál la pí tott
34.  §-át az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen kez de mé -
nye zett mun ka ügyi jog vi tá ban kell al kal maz ni.

(8) A Kjt.-nek az e tör vény 19.  §-ával meg ál la pí tott
35.  §-át az e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ köz al kal ma -
zot ti jog vi szony-meg szün te tés ese tén kell al kal maz ni.

(9) A Kjt.-nek az e tör vény
– 24.  §-ával meg ál la pí tott 47.  § (1) be kez dé sét,
– 25.  §-ával meg ál la pí tott 49.  § (2) be kez dé sét,
– 26.  §-ával meg ál la pí tott 51.  § (1) be kez dé sét,
– 28. §-ával meg ál la pí tott 54/A.  §-át

az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult fe gyel mi el -
já rás ban kell al kal maz ni.

(10) A Kjt.-nek e tör vény 27.  §-ával meg ál la pí tott 52.  §
(1) be kez dé sé nek har ma dik mon da tát az e tör vény ha tály -
ba lé pé sét köve tõen ki sza bott el bo csá tás fe gyel mi bün te tés
ese tén kell al kal maz ni.

(11) A köz al kal ma zott ál tal be töl tött ma ga sabb ve ze tõ,
illetve ve ze tõ be osz tás a Kjt. – e tör vény 7.  §-a (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott – 23.  § (2) be kez dé se sze rin ti mi -
nisz te ri dön tés alap ján ala kul át 2008. ja nu ár 1-jé vel ma ga -
sabb ve ze tõ vagy ve ze tõ mun ka kör ré.

(12) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor fenn ál ló köz al kal -
ma zot ti jog vi szonyt nem érin ti, ha a köz al kal ma zott ál tal
be töl tött ma ga sabb ve ze tõi mun ka kör re a Kjt. – e tör vény
7.  §-a (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – 23.  §-ának (1) be -
kez dé se sze rin ti mi nisz te ri dön tés alap ján mun ka vi szonyt

kell lé te sí te ni. Eb ben az eset ben a ha tá ro zott idõ re  szóló
ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás nem hosszab bít ha tó meg.

(13) Az e tör vény ha tály ba lé pé se és 2007. de cem ber 31.
kö zött a mun kál ta tó a ma ga sabb ve ze tõ, illetve ve ze tõ be -
osz tás el lá tá sá val tör té nõ meg bí zás vissza vo ná sát, ha tá ro -
zott idõ re  szóló meg bí zás ese tén a ha tá ro zott idõ le tel tét
köve tõen a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt fel men tés sel ak -
kor szün tet he ti meg, ha a köz al kal ma zott ere de ti vagy más, 
is ko lai vég zett sé gé nek, szak kép zett sé gé nek vagy szak ké -
pe sí té sé nek meg fe le lõ mun ka kör ben való to vább fog lal -
koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség.

(14) A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) e tör vény 32.  §-ával
meg ál la pí tott 86/C. és 86/E.  §-át az e tör vény ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ át adás ra kell al kal maz ni.

32.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
Mt. 86/C.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) A mun ka vál la lót köz al kal ma zot ti, illetve köz szol -
gá la ti jog vi szony ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kell be so -
rol ni. Köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí té se ese tén a ki ne -
ve zés alap ján meg ál la pí tott il let mény és il let mény pót lé -
kok együt tes össze ge nem le het ala cso nyabb mér té kû,
mint az át adást köz vet le nül meg elõ zõ sze mé lyi alap bér
össze ge. Köz szol gá la ti jog vi szony lé te sí té se ese tén, ha az
át adást köz vet le nül meg elõ zõ sze mé lyi alap bér össze ge
meg ha lad ja a jog sza bály alap ján meg ál la pít ha tó alap il let -
mény, il let mény ki egé szí tés és ve ze tõi pót lék együt tes
össze gét, az alap il let ményt oly mó don kell meg nö vel ni,
hogy a köz tiszt vi se lõi alap il let mény, il let mény ki egé szí tés
és ve ze tõi pót lék együt tes össze ge el ér je a sze mé lyi alap -
bér össze gét. E ren del ke zés al kal ma zá sa so rán a köz tiszt -
vi se lõi alap il let mény el té rí té se nem ha lad hat ja meg a köz -
szol gá la ti jog vi szony ra vo nat ko zó sza bály ban erre vo nat -
ko zó an elõ írt leg ma ga sabb mér té ket.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Mt. a
kö vet ke zõ 86/E.  §-sal egé szül ki:

„86/E.  § (1) A 86/B–86/D.  §-t nem kell al kal maz ni, ha a
85/B.  § (1) be kez dé sé ben, illetve a 86/B.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott idõ pont elõtt

a) tett mun kál ta tói vagy mun ka vál la lói egy ol da lú jog -
nyi lat ko zat, illetve

b) meg kö tött meg álla po dás
alap ján a mun ka vi szony ezen idõ pon tot köve tõen meg szû -
nik. Az a)–b) pont sze rin ti, a 86/B.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt idõ pont elõt ti jog nyi lat ko zat tal vagy meg ál la po -
dás sal kap cso lat ban a mun ka vál laló ál tal kez de mé nye zett
mun ka ügyi jog vi ta ese tén a 86/B.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lalt idõ pon tot köve tõen az át adó he lyé be az át ve võ mun -
kál ta tó lép, il le tõ leg ezen idõ pont után a ke re set le ve let az
át ve võ mun kál ta tó ellen kell elõ ter jesz te ni.

(2) Az át adás 86/B.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
idõ pont ját köve tõen a mun ka vál la lót az át ve võ mun kál ta -
tó nál mun ka vég zé si kö te le zett ség nem ter he li. Ek kor a ko -
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ráb bi meg szün te tõ nyi lat ko zat vagy meg álla po dás alap ján
az át adás és a jog vi szony meg szû né sé nek idõ pont ja kö zöt -
ti idõ tar tam alatt ese dé kes dí ja zást, il le tõ leg jut ta tást az át -
adó mun kál ta tó nak – a jog vi szony meg szû né sé vel össze -
füg gõ jut ta tá sok ki fi ze té sé re vo nat ko zó sza bá lyok al kal -
ma zá sá val – leg ké sõbb az át adás idõ pont já ban ki kell fi -
zet nie. Ezek össze gét – a mun ka vi szony ra vo nat ko zó sza -
bály vagy a fe lek el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a tá vol -
lé ti díj figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.

(3) A mun kál ta tó rend kí vü li fel mon dá sá val össze füg gõ
mun ka ügyi per ben a mun ka vál la lói ke re set el bí rá lá sá nál

a) az el bo csá tás sza bá lya it kell meg fele lõen al kal maz -
ni, ha a mun kál ta tó egé szé nek vagy a mun ka vál la lót fog -
lal koz ta tó ré szé nek a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
tör vény,

b) a hi va tal vesz tés fe gyel mi bün te tés sza bá lya it kell
meg fele lõen al kal maz ni, ha a mun kál ta tó egé szé nek vagy
a mun ka vál la lót fog lal koz ta tó ré szé nek a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról  szóló tör vény
ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tó szá má ra tör té nõ át adá sá ra
ke rül sor. Et tõl el té rõ en, ha a mun ka vál laló az át adást
köve tõen a XII. fe je zet ha tá lya alá ke rül, e ren del ke zést
nem kell al kal maz ni.

(4) A 109.  § alap ján meg ál la pí tott hát rá nyos jog kö vet -
kez mény vég re haj tá sát, illetve az ezzel kap cso la tos pert
meg kell szün tet ni.

(5) A 100.  § al kal ma zá sa kor – amennyi ben a mun ka vál -
la lót ere de ti mun ka kö ré ben kell to vább fog lal koz tat ni – az
át ve võ mun kál ta tó kö te les az íté let jog erõ re emel ke dé se -
kor a 86/B.  §-ban és a 86/C.  §-ban fog lal tak meg fe le lõ al -
kal ma zá sá val az ál lás fel aján lá si és fog lal koz ta tá si kö te le -
zett sé get tel je sí te ni. Az át ve võ mun kál ta tó a 86/B.  §
(2)–(3) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett sé get a
jog erõs íté let köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül kö -
te les tel je sí te ni.”

(3) Az Mt. – az egyes fog lal koz ta tá si jog vi szo nyo kat
sza bá lyo zó tör vények mun ka- és pi he nõ idõ re vo nat ko zó
ren del ke zé se i nek mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi LXXIII.
tör vény 4.  §-ával meg ál la pí tott – 119.  §-ának (4) be kez dé -
sé ben „a (3) és a (8) be kez dés” szö veg rész he lyé be a „a (3)
és a (7) be kez dés” szö veg lép.

33.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról

 szóló 1993. évi III. tör vény 92/D.  § (4) be kez dé sé ben a
„30.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ra hi vat ko zás sal” szö -
veg rész he lyé be a „30.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ra hi -
vat ko zás sal”, valamint

b) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
19.  §-a (8) be kez dé sé ben a „30.  §-ának (1) be kez dé sé nek
d) pont já ra hi vat ko zás sal” szö veg rész he lyé be a „30.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont já ra hi vat ko zás sal”
szö veg rész lép.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

58/2007. (VII. 9.) FVM
rendelete

egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri
rendeleteknek Bulgária és Románia Európai Unióhoz

történõ csatlakozásából eredõ kiegészítésérõl

Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI. tör -
vény 47. §-a (2) be kez dé sé nek 3., 5., 8., valamint 25. pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

(1) Az egyes ten ge ri pu ha tes tû ál la to kat érin tõ egyes be -
teg sé gek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 14/2004. (II. 6.) FVM
ren de let 8.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„a) a Ta nács 95/70/EK irány elve (1995. de cem ber 22.)
a két hé jú kagy ló kat érin tõ egyes be teg sé gek el le ni vé de ke -
zés cél já ból kö zös sé gi mi ni mum in téz ke dé sek be ve ze té sé -
rõl, valamint annak mó do sí tá sá ról  szóló a Bi zott ság
2006/775/EK ha tá ro za ta, a Ta nács 2006/104/EK irány -
elve,”

(2) Az egyes ten ge ri pu ha tes tû ál la to kat érin tõ egyes be -
teg sé gek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 14/2004. (II. 6.) FVM
ren de let 1. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ szö veg résszel
egé szül ki:

[A ten ge ri pu ha tes tû ál la tok be teg sé ge i nek laborató -
riumai:]

„Bul gá ria:
�"P4@>":,> *4"(>@FH4R,> >"JR>@42F:,*@&"H,:-

F84 &,H,D4>"D>@<,*4P4>F84 4>FH4HJH „AD@L. *-p
',@D(4 A"&:@&” ="P4@>":>" D,L,D>,H>" :"$@D"-
H@D4b „#@:,FH4 B@ D4$4H, 4 <@DF84H, <,8@H,:4”

$J:. „A,>R@ E:"&,68@&” 15
E@L4b 1606
(,,Prof. Dr. Ge or gi Pav lov” Or szá gos Ál lat gyó gyá sza ti

El len õr zé si Ku ta tó in té zet, Hal be teg sé gek és Pu ha tes tû ek
Or szá gos Re fe ren cia la bo ra tó ri u ma

15 Pen cho Sla ve y kov Blvd.
1606 Szó fia);
Ro má nia:
Ins ti tu tul de Di ag nos tic ºi Sã nã ta te Ani ma lã
Stra da Dr. Sta i co vi ci nr. 63
sec tor 5
co dul 050557, Bu cu reºti”
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2.  §

(1) Az af ri kai ser tés pes tis el le ni vé de ke zés rõl  szóló
98/2003. (VIII. 22.) FVM ren de let 24.  §-ának (4) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ez a ren de let a Ta nács 2002. jú ni us 27-i, az af ri kai
ser tés pes tis el le ni vé de ke zés re vo nat ko zó kü lön ren del ke -
zé sek meg ál la pí tá sá ról, valamint a fer tõ zõ ser tés bé nu lás
(Tes chen-be teg ség) és az af ri kai ser tés pes tis te kin te té ben
a 92/199/EK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló 2002/60/EK
irány el vé nek, valamint annak mó do sí tá sá ról  szóló a
 Tanács 2006/104/EK irány el vé nek való meg fe le lést szol -
gál ja.”

(2) Az af ri kai ser tés pes tis el le ni vé de ke zés rõl  szóló
98/2003. (VIII. 22.) FVM ren de let 4. szá mú mel lék le té nek 
1. pont ja a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

[Az egyes or szá gok af ri kai ser tés pes tis-la bo ra tó ri u mai
a kö vet ke zõk:]

„Bul gá ria

�"P4@>":,> *4"(>@FH4R,> >"JR>@42F:,*@&"H,:-
F84 &,H,D4>"D>@<,*4P4>F84 4>FH4HJH „AD@L. *-p
',@D(4 A"&:@&” ="P4@>":>" D,L,D>,H>" :"$@D"-
H@D4b „7:"F4R,F8" 4 "LD48">F8" RJ<" F&4>,”

$J:. „A,>R@ E:"&,68@&” 15

E@L4b 1606

(,,Prof. Dr. Ge or gi Pav lov” Or szá gos Ál lat gyó gyá sza ti
El len õr zé si Ku ta tó in té zet, A klasszi kus ser tés pes tis és az
af ri kai ser tés pes tis Or szá gos Re fe ren cia la bo ra tó ri u ma

15 Pen cho Sla ve y kov Blvd.

1606 Szó fia.)

Ro má nia

Ins ti tu tul de Di ag nos tic ºi Sã nã ta te Ani ma lã

Stra da Dr. Sta i co vi ci nr. 63

sec tor 5

co dul 050557, Bu cu reºti”

3.  §

Ez a ren de let a Ta nács 2006. no vem ber 20-i, a me zõ gaz -
da ság te rü le tén el fo ga dott egyes irány el vek nek (ál lat- és
nö vény-egész ség ügyi jog sza bá lyok) Bul gá ria és Ro má nia
csat la ko zá sá ra te kin tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról  szóló
2006/104/EK irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
28/2007. (VII. 9.) HM

rendelete

a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat
létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl,
tartalmáról, valamint az integrált személyügyi

igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl  szóló
10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl
 szóló 2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában fog lalt feladat -
körömben az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé -
rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl, tar tal má ról,
valamint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges
nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren de -
let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mun ka idõ-ked vez mény meg ál la pí tá sá hoz a Hon -
véd ség köz pon ti pénz ügyi szer ve ál tal kö zölt és a szak -
szer ve zet ál tal hi te le sen iga zolt ada to kat le het figye lembe
ven ni.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § A füg get le ní tett szak szer ve ze ti tiszt ség vi se lõ szol -

gá la ti vi szo nyá val össze füg gõ állományille té kes pa rancs -
no ki jog kö rö ket a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer -
vé nek ve ze tõ je gya ko rol ja.”

3.  §

Az R. 12.  §-a (4) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) Az ál lo mány ba vé te li el já rás so rán a szol gá la ti vi -
szony lé te sí té sé hez az aláb bi ok má nyo kat kell el ké szí te ni
és a mun kál ta tói jog kört gya kor ló elöl já ró ré szé re fel ter -
jesz te ni:]

„h) a je lent ke zõ ké rel mé re a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni -
kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la ál tal ki ál lí tott
ok ira tot, amely iga zol ja, hogy a je lent ke zõ a Hjt. 41.  §
(2) be kez dé sé ben fog lalt fel té tel nek meg fe lel.”

4.  §

Az R. 95.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:
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„(1) Tá bor no ki EB mû kö dik a Hon vé del mi Miniszté -
riumban, mely nek tag ja it a HVKF és a Hon vé del mi
Minisz térium hi va ta li szer ve ze té nek ve ze tõ je ja vas la tá ra a 
hon vé del mi mi nisz ter je lö li ki.

(2) Fõ had nagy tól ez re de sig rend fo ko za ton ként tisz ti,
valamint fõ törzs zász ló si EB-ok mû köd nek a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um ban, me lyek nek el nö ke it és tag ja it a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium hi va ta li szer ve ze té nek ve ze tõ je elõ ze -
tes egyet ér té sé vel a HVKF pa rancs ban je lö li ki.”

5.  §

Az R. 98.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lo mány tag ja i ról a tel je sít mény ér té ke lést min -
den év szep tem ber 15. és no vem ber 15. kö zött kell el ké szí -
te ni. A tel je sít mény ér té ke lé si la po kat a 3. szá mú mel lék let
tar tal maz za. Az éves tel je sít mény ér té ke lést az ál lo mány
tag já nak köz vet len szol gá la ti elöl já ró ja ké szí ti, és az ér té -
ke lõ köz vet len szol gá la ti elöl já ró ja hagy ja jóvá. Az ál lam -
tit kár, valamint a Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta li szer -
ve ze té nek ve ze tõ je köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zók
tel je sít mény ér té ke lé sét az ál lam tit kár, valamint a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium hi va ta li szer ve ze té nek ve ze tõ je ké szí -
tik és a hon vé del mi mi nisz ter hagy ja jóvá. A szak irá nyí tás -
ra jo go sult sze mé lyek, illetve a HVKF köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zók tel je sít mény ér té ke lé sét a szak irá nyí -
tás ra jo go sult sze mé lyek, illetve a ve zér ka ri fõ nök he lyet -
tes ké szí tik és a Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta li szer ve -
ze té nek ve ze tõ je, illetve a HVKF hagy ja jóvá.”

6.  §

Az R. 101.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Az ál lam tit kár, valamint a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium hi va ta li szer ve ze té nek ve ze tõ je köz vet len alá ren delt -
sé gé be tar to zók ve ze tõi ér té ke lé sét az ál lam tit kár,
valamint a Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta li szer ve ze té -
nek ve ze tõ je ké szí tik és a hon vé del mi mi nisz ter hagy ja
jóvá. A szak irá nyí tás ra jo go sult sze mé lyek, illetve a
HVKF köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zók ve ze tõi ér té -
ke lé sét a szak irá nyí tás ra jo go sult sze mé lyek, illetve a ve -
zér ka ri fõ nök he lyet tes ké szí tik és a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium hi va ta li szer ve ze té nek ve ze tõ je, illetve a HVKF
hagy ja jóvá.”

7.  §

Az R. 102.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az ál lam tit kár, valamint a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium hi va ta li szer ve ze té nek ve ze tõ je köz vet len alá ren delt -

sé gé be tar to zók mi nõ sí té sét az ál lam tit kár, valamint a
Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta li szer ve ze té nek ve ze tõ je 
ké szí tik és a hon vé del mi mi nisz ter hagy ja jóvá. A szak irá -
nyí tás ra jo go sult sze mé lyek, illetve a HVKF köz vet len
alá ren delt sé gé be tar to zók mi nõ sí té sét a szak irá nyí tás ra jo -
go sult sze mé lyek, illetve a ve zér ka ri fõ nök he lyet tes ké -
szí tik és a Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta li szer ve ze té -
nek ve ze tõ je, illetve a HVKF hagy ja jóvá.”

8.  §

Az R. 108.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény be be is ko lá zás ra ja -
va sol tak név jegy zé két – az EB ál tal fel ál lí tott rang sor és a
be is ko lá zás ra vo nat ko zó ke ret szá mok figye lembe véte -
lével – a HVKF, illetve a Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va -
ta li szer ve ze té nek ve ze tõ je feb ru ár 1-jé ig hagy ja jóvá.”

9.  §

Az R. 119.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi ja vas la -
to kat – a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál lo má nyá -
ra vo nat ko zó ja vas la tok ki vé te lé vel – a Hon vé del mi
 Minisztérium hi va ta li szer ve ze té nek ve ze tõ je út ján kell
elõ ter jesz te ni.”

10.  §

Az R. 121.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta li szer ve ze té -
nek ve ze tõ je szak mai fe let tes ként el lát ja a sze mély ügyi
igaz ga tás és a hu mán po li ti kai in téz mény rend szer szak irá -
nyí tá sát.”

11.  §

(1) Az R. 123.  §-a (1) be kez dé sé nek e) és f) pont jai he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[123.  § (1) A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve:]
„e) ve ze ti a HVKF köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó

ve ze tõk sze mé lyi anyag gyûj tõ jét,
f) vég zi a ha tás kö ré be utalt sze mé lyi ál lo mánnyal

össze füg gõ alap szin tû sze mély ügyi fel ada to kat, illetve a
kö zép szin tû irá nyí tó szerv rõl, valamint a más ma ga sabb
szin tû pa rancs nok ság jog ál lá sú szer ve zet(ek)rõl az össze -
sí tett sze mély ügyi nyil ván tar tást, irá nyít ja az össze sí tett és
a köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tás szak fel ada ta it,”
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(2) Az R. 123.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont tal
egé szül ki:

[(2) A Hon véd ség szer ve ze te i nek sze mély ügyi szer vei:]
„j) ve ze tik a ha tás kö rük be utalt ve ze tõk sze mé lyi

anyag gyûj tõ jét”

12.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „Táb lá zat az egyes
mun kál ta tói jog kö rök gya kor lá sá nak rend jé rõl” címû táb -
lá zat ban a „KÁT” rö vi dí tés he lyé be a „szak irá nyí tás ra jo -
go sult sze mély” szö veg rész lép.

13.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) az R.
aa) 11.  §-ának (2) be kez dé sé ben, valamint

147/B.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro -
si)” szö veg rész,

ab) 91.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „és cso port fõ nö -
kök” szö veg rész,

ac) 101.  §-ának (2) be kez dé sé nek c) pont já ban az „és
fõ cso port fõ nö ke i rõl” szö veg rész;

b) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té -
sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl, tar tal má ról,
valamint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges
nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 1/2003. (I. 16.) HM ren de let;

c) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té -
sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl, tar tal má ról,
valamint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges
nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 31/2003. (X. 16.) HM ren de let;

d) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té -
sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl, tar tal má ról,
valamint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges
nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2004. (IV. 1.) HM ren de let;

e) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té -
sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl, tar tal má ról,
valamint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges
nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 13/2004. (V. 18.) HM ren de let;

f) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té -
sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl, tar tal má ról,
valamint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges
nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2006. (II. 7.) HM ren de let.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon a ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
29/2007. (VII. 9.) HM

rendelete

a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák,
a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen

kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló
14/2002. (III. 29.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  § (2) be kez dés f) és g) pont já -
ban, to váb bá a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá -
ról  szóló 1996. évi XLV. tör vény 50.  § (2) be kez dés
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák, a hon -
véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes il let mé nyen kí vü li pénz -
be li szo ciá lis jut ta tá sa i ról  szóló 14/2002. (III. 29.) HM
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2.  §-ának (1) be kez dés
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ahol e ren de let a Hon véd Ve zér kar fõ nö két em lí ti, ott]

„a) a ha tás kö ré be utalt HM szer vek és szer ve ze tek te -
kin te té ben a HM gaz da sá gi fel ada to kért fe le lõs szak ál lam -
tit ká rát,”

2.  §

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

„(3) A HM köz pon ti pénz ügyi szer ve ze te a jut ta tást az
ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv (re fe ra tú ra) adat köz lé se
alap ján át utal ja a ked vez mé nye zett fo lyó szám lá já ra vagy
lak cí mé re.”

3.  §

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

„(3) A csa lád ala pí tá si tá mo ga tás-tar to zást – jog sza bály -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint – hi va tal ból a HM köz pon ti
pénz ügyi szer ve ze té nek ve ze tõ je el en ged he ti, ha a ked -
vez mé nye zett a szol gá la ti te vé keny ség gel össze füg gõ bal -
eset vagy be teg ség kö vet kez té ben el ha lá lo zik, vagy hõsi
ha lot tá mi nõ sí tik.”
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4.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § A 8.  §-ban fog lal tak nál na gyobb össze gû és

hosszabb, leg fel jebb ti zen két havi tör lesz té si ide jû il let -
mény elõ le get a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke en ge dé lyez -
het. E jog kö rét – ha tás kö re sze rint – a (ve ze tõ) irá nyí tó
szer vek pa rancs no ka i ra (fõ nö ke i re), il le tõ leg a HM köz -
pon ti pénz ügyi szer ve ze té nek ve ze tõ jé re rész ben vagy
egé szé ben írás ban át ru ház hat ja. Ezzel egy ide jû leg ha tás -
kö ré ben il let mény elõ leg-ke re tet ál la pít hat meg.”

5.  §

Az R. 10.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rint fel szá mí tott ke re tet a HM
köz pon ti pénz ügyi szer ve ze té nek ve ze tõ je év köz ben is
mó do sít hat ja, ha át szer ve zés kö vet kez té ben az ál lo má nyi
lét szám olyan mér ték ben vál to zik, hogy az a ke ret össze -
gét – idõ- és lét szám ará nyo san – leg alább 20%-kal nö vel -
né vagy csök ken te né.”

6.  §

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

„(3) A szo ciá lis gon dos ko dás ke re té ben a Hjt.
235.  §-ában em lí tett sze mé lyek, il le tõ leg a hon vé de lem rõl
és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény
206.  §-a alap ján bal ese ti el lá tás ban ré sze sü lõk, to váb bá
más, a sze mé lyi ál lo mány ba nem tar to zók se gé lye zé se a
költ ség ve tés ben kü lön meg ha tá ro zott elõ irány zat, il le tõ -
leg jó vá ha gyott se gély ke ret ter hé re a HM gaz da sá gi fel -
ada to kért fe le lõs szak ál lam tit ká ra ha tás kö ré be tar to zik.”

7.  §

Az R. 16.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„16.  § Az is ko la kez dé si tá mo ga tás olyan jog sza bály ban

meg ha tá ro zott, adó men tes ter mé szet be ni jut ta tás, ame lyet
a gyer mek ré szé re a szü lõ (ne ve lõ szü lõ) vagy a vele kö zös
ház tar tás ban élõ há zas társ út ján, ki zá ró lag tan könyv, tan -
esz köz vagy ru há zat vá sár lá sá ra jo go sí tó utal vány for má -
já ban kell biz to sí ta ni. Az utal vány ér té ke gyer me ken ként
– az adó men tes ér ték ha tá ron be lül – a HM gaz da sá gi fel -
ada to kért fe le lõs szak ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott
összeg.”

8.  §

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

„(1) Is ko la kez dé si tá mo ga tás ra jo go sult a tárgy év szep -
tem ber 1-jén szol gá la ti vi szony ban álló hi va tá sos ka to ná -
nak, valamint köz al kal ma zott nak ki zá ró lag a köz ok ta tás -
ról  szóló tör vény sze rint is ko lai ok ta tás ban ré sze sü lõ (is -
ko lai ta nul má nya it meg kez dõ), a tárgy év szep tem be ré ben
csa lá di pót lék ra jo got adó, sa ját ház tar tás ban ne velt gyer -
mek e, ide ért ve a vele kö zös ház tar tás ban élõ há zas társ
– fel té te lek nek meg fe le lõ – gyer me két is.”

9.  §

Az R. a kö vet ke zõ 17/A.  §-sal egé szül ki:
„17/A.  § (1) Az is ko la kez dé si tá mo ga tás cí men biz to sí -

tott utal vá nyok be szer zé sé hez szük sé ges elõ irány zat ter -
ve zé se, az utal vá nyok meg vá sár lá sa, tá ro lá sa, nyil ván tar -
tá sa és a jo go sult ré szé re tör té nõ ki adá sa a pénz ügyi el lá -
tást vég zõ szerv (re fe ra tú ra) fel ada ta.

(2) Az áru vá sár lá si utal vá nyo kat – a vo nat ko zó ke ret -
szer zõ dés re te kin tet tel – jú li us 20-ig, ezt köve tõen au gusz -
tus 20-ig, majd szep tem ber 20-ig kell meg ren del ni. Az
utal vá nyo kat a hon vé del mi szer ve zet sze mély ügyi szer ve
ál tal ké szí tett jegy zék alap ján az utal vány töm bök (szál lít -
mány) át vé te lét kö ve tõ tíz mun ka na pon be lül, de leg -
késõbb ok tó ber 15-ig kell az igény lõ ré szé re át ad ni. A
jegy zék tar tal maz za az igény lõ ne vét, rend fo ko za tát, a
gyer mek ne vét, az utal vány cím le ten kén ti da rab szá mát,
sor szá mát, össz ér té két, az át ve võ alá írá sát, a jegy zék ké -
szí tõ jé nek ne vét és a jo go sult sá got iga zo ló pa rancs nok
(ve ze tõ) alá írá sát. Az áru vá sár lá si utal vány szám adás kö te -
les nyom tat vány. Az igény lõk ál tal alá írt jegy zé ket a szám -
adás kö te les nyom tat vá nyok nyil ván tar tá sá hoz kell csa tol -
ni és az zal együtt meg õriz ni.

(3) A jo go su lat la nul át vett és ezért vissza vont, vagy ki
nem adott utal vá nyo kat a ki bo csá tó gaz da sá gi tár sa ság ré -
szé re a ke ret szer zõ dés ben fog lal tak sze rint kell vissza -
küldeni.”

10.  §

Az R. 19.  §-a (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[Ne ve lé si se gély re jo go sult az a hi va tá sos ka to ná val,
köz al kal ma zot tal kö zös ház tar tás ban élõ vér sze rin ti,
örök be fo ga dott vagy ne velt gyer mek,]

„a) aki után a hi va tá sos ka to na vagy a köz al kal ma zott,
il le tõ leg a vele kö zös ház tar tás ban élõ há zas tár sa (élet tár -
sa) csa lá di pót lék ra jo go sult,”

11.  §

Az R. 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„20.  § A ne ve lé si se gély össze ge gyer me ken ként az

illet ményalap 60%-a, me lyet az igény be je len tés au gusz tus 
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31-ig tör té nõ be nyúj tá sa ese tén szep tem ber 1. és 30. kö -
zött, az igény be je len tés szep tem ber 15-ig tör té nõ be nyúj -
tá sa ese tén ok tó ber 31-ig kell fo lyó sí ta ni.”

12.  §

(1) Az R. 21.  §-ának (1)–(2) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„21.  § (1) Az is ko la kez dé si tá mo ga tást és a ne ve lé si se -
gélyt jú ni us 1-jé tõl szep tem ber 15-ig a 3. szá mú mel lék let
sze rin ti (he lyi leg el ké szí ten dõ) nyom tat vá nyon le het igé -
nyel ni. Az igény be je len tés hez csa tol ni kell a jo go sult sá gi
fel té te lek meg ál la pí tá sá ra al kal mas bi zony la to kat, azon -
ban az is ko la lá to ga tá si iga zo lás – amennyi ben az igény be -
je len tés idõ pont já ban még nem áll ren del ke zés re – szep -
tem ber 30-ig pó tol ha tó. Az igény be je len tést az állomány -
ille té kes pa rancs nok hoz kell be nyúj ta ni.

(2) A 17.  § (2) és a 19.  § (3) be kez dé se sze rin ti ár vák ré -
szé re az is ko la kez dé si tá mo ga tást, il le tõ leg a ne ve lé si se -
gélyt az ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs nok ság biz to sít ja.”

(2) Az R. 21.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A ne ve lé si se gélyt az állományille té kes hon vé del -
mi szer ve zet pénz ügyi fel ada ta it el lá tó szerv (re fe ra tú ra)
fel adá sa alap ján a HM köz pon ti pénz ügyi szer ve ze te
folyó sítja az igény jo go sult gyer mek, il le tõ leg a szü lõ
lakos sági fo lyó szám lá já ra vagy lak cí mé re.”

13.  §

Az R. 22.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A tárgy év szep tem ber 1-jén ál lo mány ba tar to zó
– ha tá ro zott vagy ha tá ro zat lan idõ re ki ne ve zett – rész mun -
ka idõ ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zott gyer mek e az
egyéb fel té te lek meg lé te ese tén is csak ak kor jo go sult az
(1) be kez dés sze rin ti jut ta tá sok ra, ha a köz al kal ma zott
napi mun ka ide jé nek mér té ke a 4 órát el éri vagy megha -
ladja.”

14.  §

Az R. 33.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti jut ta tást a HM köz pon ti
pénz ügyi szer ve ze te – a had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok -
kal elõ ze tesen egyez te tett ada tok alap ján – hi va tal ból ál la -
pít ja meg és fo lyó sít ja.”

15.  §

Az R. 34.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„34.  § Az e ren de let alap ján fo lyó sí tan dó pénz be li és
egyéb jut ta tá sok ra for dít ha tó elõ irány za tok ter ve zé sé re, a
fo lyó sí tá suk kal, illetve ke ze lé sük kel kap cso la tos pénz -
ügyi ad mi niszt rá ci ós és el já rá si fel ada tok rend jé re a HM
köz pon ti pénz ügyi szer ve ze té nek ve ze tõ je ha tás kö ré ben
in téz ke dik.”

16.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le té nek má so dik be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a meg ál la pí tott elsõ havi
..................... Ft és a to váb bi ......... hó na pon ke resz tül havi
...................... Ft-os tör lesz tõ rész le tek az il let mé nyem bõl
le vo nás ra ke rül je nek.”

17.  §

(1) Ez a ren de let a – (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de tést kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

(2) A 18.  § (2) be kez dé se 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

18.  §

(1) Ha tá lyát vesz ti
a) az R. 14.  §-ának (4) be kez dé se, a 23.  § és 32.  §-a,

valamint a 4. szá mú mel lék le te;
b) a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák, a

hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes il let mé nyen kí vü li
pénz be li szo ciá lis jut ta tá sa i ról  szóló 14/2002. (III. 29.)
HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 23/2003. (VII. 7.) HM
ren de let 2.  §-a, 3.  §-ának az R. 17.  § (1) be kez dé sét meg ál -
la pí tó szö veg ré sze, 5.  §-ának az R. 19.  §-a (1) be kez dé sé -
nek a) pont ját meg ál la pí tó szö veg ré sze, 6.  §-ának az R.
21.  § (1)–(2) és (4) be kez dé sét meg ál la pí tó szö veg ré szei;

c) az ön kén tes had erõ ki ala kí tá sá val össze füg gés ben
egyes hon vé del mi mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról,
valamint ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 7/2005.
(III. 23.) HM ren de let 5.  § (3)–(4) be kez dé se, to váb bá a
10.  § (7) be kez dés e) pont já ban a „4.  § (3) be kez dé sé nek
utol só mon da ta és” szö veg ré sze.

(2) Ez a ren de let, valamint
a) hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák, a hon -

véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes il let mé nyen kí vü li pénz -
be li szo ciá lis jut ta tá sa i ról  szóló 14/2002. (III. 29.) HM
ren de let,

b) a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák, a
hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes il let mé nyen kí vü li
pénz be li szo ciá lis jut ta tá sa i ról  szóló 14/2002. (III. 29.)
HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 23/2003. (VII. 7.) HM
ren de let,
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c) a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség 
tar tós vagy ide ig le nes kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ,
valamint a kül föl di ta nul má nyo kat fo lya ta tó tag jai el lá tá -
sá ról  szóló 28/2004. (XI. 8.) HM ren de let 75.  §-a,

d) az ön kén tes had erõ ki ala kí tá sá val össze füg gés ben
egyes hon vé del mi mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról,
valamint ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 7/2005.
(III. 23.) HM ren de let 1–10.  §-a
ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

17/2007. (VII. 9.) ÖTM
rendelete

az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó
miniszteri rendeletek módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény 5. mel lék le té nek 9., valamint
17. pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, valamint az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ki egé szí tõ tá -
mo ga tá sá nak igény lé si, fo lyó sí tá si és el szá mo lá si rend jé -
rõl  szóló 3/2007. (II. 13.) ÖTM ren de let (a továb biak ban:
R1.) 6.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül ki, egy -
ide jû leg a (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez dés re vál -
tozik:

„(3) A he lyi ön kor mány za tok a köz al kal ma zot ti ál lo -
mány ba fel vé telt nyert dol go zók hi va tá sos ál lo mány ba
tör té nõ ki ne ve zé sé ig – a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 68.  §-ának (1) be kez dé se
alap ján – fel me rü lõ 13. havi il let mény idõ ará nyos ré szé re
vo nat ko zó igé nyü ket az e ren de let 8. mel lék le té nek ki töl -
té sé vel 2007. jú li us 16-áig nyújt hat ják be az Igazgató -
sághoz.”

2.  §

Az R1. 7.  §-ának (4) be kez dé se be ve ze tõ szö veg e he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Igaz ga tó ság a be ér ke zett ada to kat me gyén ként,
te le pü lés so ros bon tás ban – az e ren de let 3., 3. a), 6. a),
7. a), valamint 9. mel lék le tei sze rin ti adat la po kon, elekt ro -
ni kus for má ban is – meg kül di az ÖTM, valamint az Or szá -
gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban:
OKF) ré szé re a kö vet ke zõk sze rint:

a) a 2006. II. fél évi túl szol gá la ti díj igé nyek re, to váb bá
a 6.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott igé nyek re vo nat ko -
zó an 2007. már ci us 2-áig,

b) a 6.  § (3) és (4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott igé -
nyek re vo nat ko zó an 2007. au gusz tus 3-áig,

c) a 2007. I. fél évi túl szol gá la ti díj igé nyek re vo nat ko -
zó an 2007. szep tem ber 3-áig,

d) 2007. II. fél évé re vo nat ko zó túl szol gá la ti dí jak kal
össze füg gõ igény lé sek ese té ben 2007. de cem ber 3-áig.”

3.  §

Az R1. 8.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A jog ta la nul igény be vett tá mo ga tás ról a he lyi ön -
kor mány zat az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 52.  §-ának (8) be kez -
dé se sze rint kö te les ha la dék ta la nul le mon da ni, és er rõl az
ille té kes Igaz ga tó sá gon ke resz tül az ÖTM-et tájékoz -
tatni.”

4.  §

Az R1. 5. mel lék le te 2. pont já nak a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Új fel sze re lõ ál lo mány já ran dó sá gai meg ál la pí tá sa:]

„a) A kép zé si idõ szak alatt az ál lo mány ha tá ro zott idõ -
re  szóló ki ne ve zés sel köz al kal ma zot ti jog vi szony ban al -
kal maz ha tó. A hall ga tók ki kép zé se a Ka taszt ró fa vé del mi
Ok ta tá si Köz pont, a Re gi o ná lis Ki kép zõ Köz pon tok,
illetve a Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó sá gok szer -
ve zé sé ben tör té nik.

A hall ga tók élel me zé sé rõl az el mé le ti kép zés idõ tar ta -
má ra na pi díj fo lyó sí tás sal és az uta zá si költ ség té rí tés rõl a
kül dõ szer ve zet gon dos ko dik.

A köz al kal ma zot tat tel je sít mény bér ként: 65 500 Ft
minimál bér il le ti meg.

A kép zé si költ ség ma xi mum 100 000 Ft/fõ.

A köz al kal ma zot tat a Kjt. 68.  §-a sze rint a 13. havi il let -
mény idõ ará nyos rész e il le ti meg.”

5.  §

Az R1. 7. és 7. a) mel lék le te he lyé be e ren de let 1. és
2. mel lék le te lép.
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6.  §

Az R1. e ren de let 3. és 4. mel lék le té vel egé szül ki.

7.  §

A he lyi ön kor mány za tok és a több cé lú kis tér sé gi tár su -
lá sok lét szám csök ken té si dön té se i vel kap cso la tos egy -
szeri költ ség ve té si tá mo ga tás igény lé sé nek, dön té si rend -
sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rész le tes fel té -
te le i rõl  szóló 4/2007. (II. 20.) ÖTM ren de let (a továb biak -
ban: R2.) 3.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki,
ezzel egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa
(3) be kez dés re vál to zik:

„(2) A kép vi se lõ-tes tü let, illetve tár su lá si ta nács ab ban
az eset ben is jo go sult 2007. év ben a pá lyá zat be nyúj tá sá ra, 
ha 2006. szep tem ber 30-át kö ve tõ dön té se ese tén a lét -
szám csök ken tés sel érin tett mun ka vál lalók mun ka vi szo -
nyá nak meg szû né sé vel kap cso lat ban 2006. de cem ber
31-éig tény le ges ki fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zett.
 Ebben az eset ben to váb bi fel té tel, hogy a pá lyá zó a he lyi
ön kor mány za tok lét szám csök ken té si dön té se i vel kap cso -
la tos költ ség ve té si hoz zá já ru lás igény lé sé rõl  szóló
14/2006. (III. 14.) BM ren de let alap ján e mun ka vál lalók
után nem ré sze sült tá mo ga tás ban. E pá lyá za tok el bí rá lá sa
is a je len ren de let ben rög zí tett sza bá lyok sze rint tör té nik,
az zal az el té rés sel, hogy eb ben az eset ben a 2006. évet
érin tõ tény le ges ki fi ze tés do ku men tu ma it a pá lyá zat hoz
kell csa tol ni.”

8.  §

Az R2. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell az aláb bi do ku men tu mo -
kat:]

„i) emelt össze gû vég ki elé gí tés re jo go sult ese tén – az
Mt. 95.  §-ának (5) be kez dé se, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.)
19.  §-ának (2) be kez dé se, és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá -
ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.)
37.  §-ának (7) be kez dé se alap ján – a lét szám csök ken tés sel
érin tett mun ka vál laló nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó lag,
hogy ko ráb ban ré sze sült-e emelt össze gû végkielégí -
tésben,”

9.  §

(1) Az R2. 6.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 6/A.  §-ban fog lal tak ki vé te lé vel a pá lyá zat ke re -
té ben a – tény le ges lét szám csök ken tést meg va ló sí tó –
mun ka vi szony meg szün te té se  miatt jog sza bály ban elõ írt

kö te le zõ mér ték sze rint meg ál la pí tott és ki fi ze ten dõ fel -
men té si idõ re járó il let mény fele, valamint a vég ki elé gí tés
jog sza bály sze rin ti tel jes össze ge, valamint mind ezek já ru -
lé kai tá mo gat ha tók.

(2) A pá lyá zat szem pont já ból – az e ren de let 3.  §-ának
(1) be kez dé sé ben fog lalt tá mo ga tot tak kö rén be lül – a lét -
szám csök ken tés sel érin tett:

a) öreg sé gi nyug díj ban,

b) elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ban,

c) kor en ged mé nyes nyug díj ban,

d) csök ken tett össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug -
díjban,

e) rok kant sá gi nyug díj ban,

f) bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ban

ré sze sü lõ mun ka vál la lók ra be nyúj tott igény lé sek tá mo gat -
ha tók.”

(2) Az R2. 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra jo go sul tak ese té -
ben vizs gá lan dó, hogy az érin tett – köz szol gá la ti jog vi szo -
nyá nak utol só nap já ig – ré sze sül-e a nyug el lá tás ban vagy
annak meg ál la pí tá sát kér te-e az ille té kes Nyug díj biz to sí tó
Igaz ga tó ság tól. Amennyi ben a mun ka vál laló csak jo go -
sult, de nem ré sze sül a nyug el lá tás ban, úgy a pá lyá zó ál tal
jog sza bály sze rint ki fi ze ten dõ fel men té si összeg fele,
valamint a vég ki elé gí tés tel jes össze ge (az öreg sé gi vagy a
kor ked vez mé nyes nyug díj elõtt öt év vel ál lók ese té ben az
emelt össze gû) ke rül tá mo ga tás ra. Eb ben az eset ben kö te -
le zõ en ki töl ten dõ az 5.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
meg ha tá ro zott táb lá zat, to váb bá az emelt össze gû vég ki -
elé gí tés re jo go sul tak ese té ben az 5.  § (1) be kez dé sé nek
i) pont já ban meg ha tá ro zott nyi lat ko zat csa to lá sa is szük -
séges.”

10.  §

Az R2. a kö vet ke zõ 6/A.  §-sal egé szül ki:

„6/A.  § (1) Amennyi ben a pá lyá zó az ál ta la fenn tar tott
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ egész ség ügyi in téz mé -
nyé ben cso por tos lét szám csök ken tést va ló sí tott meg, és a
fel men tés sel érin tett sze mé lyek után az egész ség ügyi
struk tú ra vál tás ból fa ka dó ön kor mány za ti kö te le zett sé gek
tá mo ga tá sa igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá -
sá nak, el szá mo lá sá nak és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 87/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let alap ján
 állami tá mo ga tás ban ré sze sült, e sze mé lyek után – az e
ren de let sze rin ti egyéb fel té te lek tel je sí té se ese tén – a jog -
sza bály ban elõ írt kö te le zõ mér ték sze rint meg ál la pí tott és
ki fi ze ten dõ fel men té si idõ re járó il let mény re és a vég ki elé -
gí tés jog sza bály sze rin ti tel jes össze gé re, valamint mind -
ezek já ru lé ka i ra igé nyel he tõ tá mo ga tás.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tást e ren -
de let 1–7. mel lék le te alap ján le het igé nyel ni.”
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11.  §

Az R2. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép és a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül
ki, a je len le gi (2) és (3) be kez dés szá mo zá sa (3) és (4) be -
kez dés re vál to zik:

„(1) Amennyi ben a pá lyá zó a tá mo ga tás ról  szóló dön -
tést kö ve tõ öt éven be lül a meg szün te tett ál lás he lyet annak
el le né re vissza ál lít ja, hogy azt – ön kor mány za ti ren de le ten 
vagy tár su lá si ta ná csi ha tá ro za ton kí vü li – jogszabály -
változásból adó dó, és azt a pá lyá zó szá má ra kö te le zõ en el -
lá tan dó több let fel ada tok nem te szik szük sé ges sé, úgy ezen 
ál lás hely meg szün te té sé re jó vá ha gyott tá mo ga tás ról kö te -
les ha la dék ta la nul le mon da ni, és er rõl az ille té kes Igaz ga -
tó sá gon ke resz tül az ÖTM-et tá jé koz tat ni.

(2) Ha a lét szám csök ken tés sel érin tett mun ka vál la lók -
nál fenn áll nak a Ktv. 19.  §-ának (9) be kez dé sé ben vagy a
Kjt. 37.  §-ának (12) be kez dé sé ben vagy az Mt.
193/T.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lal tak, a pá lyá zó az e
mun ka vál lalók után jó vá ha gyott tá mo ga tás azon ré szé rõl
kö te les az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 52.  §-ának (8) be kez -
dé se sze rint ha la dék ta la nul le mon da ni, amellyel össze füg -
gés ben 2007. év ben nem ke let ke zik tény le ges ki fi ze té si
kö te le zett sé ge. Eb ben az eset ben a 2007. évi utol só net tó
fi nan szí ro zást meg elõ zõ le mon dás ból adó dó vissza fi ze té si 
kö te le zett ség nem mi nõ sül az Áht. 64/B.  §-a sze rin ti jog ta -
lan igény be vé tel nek. A 2007. évi utol só net tó fi nan szí ro -
zást köve tõen ke let ke zett vissza fi ze té si kö te le zett sé gét a
pá lyá zó a 2007. évi zár szám adás ke re té ben kö te les ren dez -

ni, és er rõl az ille té kes Igaz ga tó sá gon ke resz tül az ÖTM-et 
tá jé koz tat ni.”

12.  §

Az R2. 1–3. mel lék le te he lyé be e ren de let 5–7. mel lék -
le te lép.

13.  §

Az R2. 7. mel lék le te he lyé be e ren de let 8. mel lék le te
lép.

14.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R1.
7.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a „(3)” szö -
veg rész he lyé be a „(4)” szö veg rész; a 7.  §-a (6) be kez dé sé -
nek a) pont já ban az „(1) és (2)” szö veg rész he lyé be
„(1)–(3)” szö veg rész; a 7.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont já -
ban a „(3)” szö veg rész he lyé be „(4)” szö veg rész lép.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

2007/91. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6915



1. mel lék let a 17/2007. (VII. 9.) ÖTM ren de let hez

[7. mel lék let a 3/2007. (II. 13.) ÖTM ren de let hez]

ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tûzoltó dolgozóinak

2007. II. félévi (5 havi) illetményének megállapításáról és igénylésérõl

He lyi ön kor mány zat neve:

KSH kód ja (7 ka rak ter):

Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság Költ ség ve té si szerv törzs szá ma:

neve:

címe:

Sor-
szám

Dol go zó neve Azo no sító
 szá ma

Be so ro lá si
osz tály

Be osz tá si
ka te gó ria

Fi ze té si
fo ko zat

Rend fo ko za ti
ál lo mány-

cso port

Il let mény

5 havi
il let mény +

já ru lék

Élel me zé si
költ ség té rí tés

Össze sen:
(15+16)

Havi alap il let mény
tény le ges össze ge

2007. jú li us 1-jé tõl
Il let mény ki egé szí tés

Be so ro lás sze rin ti kö te le zõ
il let mény pót lé kok havi össze ge Havi

rend sze re-
sí tett

illetményBe osz tá si
il let mény

Rend fo ko za ti
il let mény

Jog cím

Tény le ges
összeg

Jog cím

Tény le ges össze ge 
2007. jú li us 1-jé tõl

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13

14 15 16 17
a b c d a b c d

Össze sen:

Dá tum: ................................................

................................................ P. H. ................................................ P. H.
pol gár mes ter tûz ol tó pa rancs nok
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2. mel lék let a 17/2007. (VII. 9.) ÖTM ren de let hez

[7. a) mel lék let a 3/2007. (II. 13.) ÖTM ren de let hez]

ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tûzoltó dolgozóinak

2007. II. félévi (5 havi) illetményének megállapításáról és igénylésérõl

Me gye:

KSH kód
Ön kor mány zat

neve

Illetmény

Havi il let mény
+ já ru lék

5 havi il let mény
já ru lék kal együtt

Élel me zé si
költ ség té rí tés

Össze sen
(9+10)

Havi alap il let mény tény le ges össze ge
2007. jú li us 1-jé tõl

Il let mény-
kiegé szí tés

Be so ro lás sze rin ti
kö te le zõ 

il let mény pót lé kok
havi össze ge

Havi rend sze re-
sí tett il let mény

össze senBe osz tá si
il let mény

Rend fo ko za ti
illet mény

Tény le ges összeg

1 2

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

3 4 5 6
7

(3+4+5+6)
8

9
(8. osz lop
öt szö rö se)

10 11

Össze sen:

Dá tum: ................................................

P. H. 

…………………………………………………………………
igaz ga tó

Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Igaz ga tó sá ga
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3. mel lék let a 17/2007. (VII. 9.) ÖTM ren de let hez

[8. mel lék let a 3/2007. (II. 13.) ÖTM ren de let hez]

IGÉNYLÉSI ADATLAP
az ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv köz al kal ma zot ti jog vi szony ba ha tá ro zott idõ re szer zõ dés sel ki ne ve zett tûz ol tó dolgozója ré szé re

2007. év ben ki fi ze tett 13. havi il let mé nyé nek költ sé ge i rõl

He lyi ön kor mány zat, illetve neve:
KSH kód ja (7 ka rak ter):

Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság              Költ ség ve té si szerv törzs szá ma:
neve:
címe:

Sor szám

Ki fi ze tett 13. havi il let mény
jog alap ja (hó na pok szá ma)

Ki fi ze tett 13. havi il let mény
já ru lék nél kül

Ki fi ze tett 13. havi il let mény
já ru lé kai

Ki fi ze tett 13. havi il let mény
já ru lé kok kal együtt

Ki adá sok összesen

hó Ft Ft Ft Ft

Össze sen:

Dá tum: ....................................................................... Pol gár mes ter: ...........................................

P. H.

Tûz ol tó pa rancs nok: ............................................

P. H.
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4. mel lék let a 17/2007. (VII. 9.) ÖTM ren de let hez

[9. mel lék let a 3/2007. (II. 13.) ÖTM ren de let hez]

IGÉNYLÉSI ADATLAP MEGYÉNKÉNT
az ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv köz al kal ma zot ti jog vi szony ba ha tá ro zott idõ re ki ne ve zett tûz ol tó dolgozója ré szé re

2007. év ben ki fi ze tett 13. havi il let mé ny költ sé ge i rõl

Me gye neve:

KSH kód Ön kor mány zat neve

Ki fi ze tett 13. havi il let mény
já ru lék nél kül

Ki fi ze tett 13. havi il let mény 
já ru lé kai

Ki fi ze tett 13. havi il let mény
já ru lé kok kal együtt

Ki adá sok összesen

Ft Ft Ft Ft

Össze sen:

Dá tum: ................................................

P. H. 

…………………………………………………………………
igaz ga tó

Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Igaz ga tó sá ga
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5. mel lék let a 17/2007. (VII. 9.) ÖTM ren de let hez

[1. mel lék let a 4/2007. (II. 20.) ÖTM ren de let hez]

Összesítõ táblázat a 2006. szeptember 30-át követõen megvalósuló munkaviszony megszûnések egyszeri többletkiadásaihoz

Pá lyá zó neve: .....................................................

KSH kód ja:               Pá lyá zat kul csa: ................................................
(7 ka rak ter) (Igaz ga tó ság töl ti ki!)

Fo rint ban

Sor szám In téz mény meg ne ve zé se

Lét szám-
csök ken tés

 mun ka vi szony
meg szû nés sel,
fel men tés sel*

(fõ)

2007. év ben pá lyá zó ál tal igé nyel he tõ**** 2008. év ben pá lyá zó ál tal igényelhetõ

Össze sen
(9+10+11+12)

Kor en ged.
 nyug díj 
be fi ze té seFel men té si

 il let mény*
Vég ki elé gí tés TB já ru lék Mun ka adói

 já ru lék
Össze sen

(4+5+6+7)
Fel men té si
 il let mény*

Vég ki elé gí tés TB já ru lék Mun ka adói
 já ru lék

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Össze sen:

Dá tum: .................................................................
P. H.

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

pol gár mes ter vagy a köz gyû lés el nö ke**

több cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke***

– KSH-kód: a me gye kód dal kez dõ dõ te le pü lés azo no sí tó kód
– 8. osz lop = 4+5+6+7.  osz lo pok

   

   * Eb ben az osz lop ban kell fel tün tet ni mun ka vi szony ese tén a fel mon dás sal érin tett mun ka vál laló szá mát és il let mé nyét.
  ** He lyi ön kor mány zat ese té ben.
 *** Több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese té ben.
**** Eb ben az osz lop ban kell sze re pel tet ni a 2006. szep tem ber 30.–de cem ber 31. kö zött ke let ke zett ki fi ze té si kö te le zett sé gek igény lé sét is.

6
9

2
0

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
 2

0
0

7
/9

1
. szám



6. mel lék let a 17/2007. (VII. 9.) ÖTM ren de let hez

[2. mel lék let a 4/2007. (II. 20.) ÖTM ren de let hez]

A pályázattal érintett önkormányzati/kistérségi társulási létszámok kimutatása

Pá lyá zó neve: .....................................................

KSH kód ja:               Pá lyá zat kul csa: ................................................
(7 ka rak ter) (Igaz ga tó ság töl ti ki!)

Sor-
szám

In téz mény

Lét szám csök ken tést meg elõ zõ
idõ szak ada ta

Lét szám csök ken té si dön tés Az eset le ges lét szám nö ve ke dést
 ered mé nye zõ

Lét szám csök ken -
tést/nö ve ke dést

köve tõen ki ala kult
lét szám ada tok

(fõ)

Lét szám csök ke -
nés/nö ve ke dés

össze sen
(fõ)

Je len pá lyá zat ban
sze rep lõ,

lét szám csök-
ken tés sel

érin tet tek szá ma
 (fõ)

dön tés szá ma* fõ dön tés szá ma*
csök ken tés sel

 érin tett fõ dön tés szá ma*
nö ve ke dés sel

 érin tett fõ

Pá lyá zó in téz mé nyi szin tû össze sí tett lét szá ma:

A pá lyá zó össze sí tett lét szá ma:

Az eset le ges lét szám nö ve ke dés in do ko lá sa**:

Dá tum: ...................................................................

..............................................................................
jegy zõ***

mun ka szer ve zet ve ze tõ je****

P. H. ..............................................................................
pol gár mes ter vagy köz gyû lés el nö ke***
több cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke****

Ügy in té zõ: ..................................................................... Te le fon ja: ..................................................

   

   * A lét szám csök ken tést meg ha tá ro zó KT (FKGY), (Költ ség ve té si ren de let, ha tá ro zat) tár su lá si ta ná csi dön tés: szá ma, dá tu ma, meg ne ve zé se. A pá lyá zat ba kö te le zõ be csa tol ni ezen hi vat ko zott dön té sek ere de ti
     vagy hi te les má so la ti pél dá nya it.
  **  Az in do ko lás rö vid le írá sa e táb lá zat ban.
 ***  He lyi ön kor mány zat ese té ben.
**** Több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese té ben.
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7. mel lék let a 17/2007. (VII. 9.) ÖTM ren de let hez

[3. mel lék let a 4/2007. (II. 20.) ÖTM ren de let hez]

Intézményi tábla a 2006. szeptember 30-át köve tõen megvalósuló munkaviszony megszûnések egyszeri többletkiadásaihoz

Költ ség ve té si szerv neve, címe: ............................................................................................................................................... Ol dal szám: ................

Sor -
szám

Mun ka-
vál la ló neve

Szül.
ide je

Mun ka-
vi szony
utol só
nap ja

Fel men tés Vég ki elé gí tés

2007. év ben pá lyá zó ál tal igé nyel he tõ* 2008. év ben pá lyá zó ál tal igényelhetõ

Össze sen
(14+15+16+17)

Kor en ged.
nyug díj

befizetése

Fel men tés sel meg va ló su ló
mun ka vi szony

meg szû nés ese tén
Fel men té si
il let mény

Vég ki elé gí tés TB já ru lék Mun ka adói
já ru lék

Össze sen
(9+10+11+12)

Fel men té si
il let mény

Vég ki elé gí tés TB já ru lék Mun ka adói
já ru lék

alap já ul szol gá ló
 évek szá ma

Fel ment.
 il let mény

Vég ki elé gí tés

hó nap szá ma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Össze sen:

Dá tum: ...................................................................

.............................................................................
gaz da sá gi ve ze tõ

P. H. .............................................................................
költ ség ve té si szerv ve ze tõ je

Ügy in té zõ: ...................................................... Te le fon ja: .................................................

– 3. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal
– 4. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal
– 7. és 9. osz lo pok: fel men té si idõ ként, illetve il let mény ként csak az – a jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ, illetve il let mény – ve he tõ figye lembe, amely re a

dol go zót a mun ka vég zés alól kö te le zõ en men te sí te ni kell (a fel men té si idõ fele), füg get le nül at tól, hogy a dol go zót tény le ge sen mennyi idõ re men tet ték
fel a mun ka vég zés alól. Ez alól ki vé telt ké pez nek a Ren de let 6/A. §-ban fog lal tak sze rint pá lyá zók.

– 11. osz lop = (9+10. osz lop) × TB já ru lék (a TB já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként)
– 12. osz lop = (9+10. osz lop) × mun ka adói já ru lék (a mun ka adói já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként)
– 13. osz lop = 9+10+11+12. osz lo pok, illetve kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ese tén 13. osz lop = 19. osz lop!

   

* Eb ben az osz lop ban kell sze re pel tet ni a 2006. szep tem ber 30.–de cem ber 31. kö zött ke let ke zett ki fi ze té si kö te le zett sé gek igény lé sét is.
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8. mel lék let a 17/2007. (VII. 9.) ÖTM ren de let hez

[7. mel lék let a 4/2007. (II. 20.) ÖTM ren de let hez]

2008. évi kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlõ tábla*

Pá lyá zó neve, címe:  ......................................................................................................................

Költ ség ve té si szerv neve, címe:  ...................................................................................................

Fo rint ban

Sor-
szám

Mun ka vál la ló neve Születési ide je Mun ka vi szony
utol só nap ja

Fel men tés Vég ki elé gí tés

2008. év ben ke let ke zett, pályázható fi ze té si kö te le zett ség

Fel men tés sel meg va ló su ló meg szû nés
ese tén

Fel men té si

össze ge
Vég ki elé gí té si

össze ge
TB já ru lék Mun ka adói

já ru lék
Össze sen

alap já ul szol gá ló évek szá ma
Fel ment. il let mény Vég ki elé gí tés

hó nap szá ma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Össze sen:

Dá tum: ...................................................................

.............................................................................
gaz da sá gi ve ze tõ

P. H. .............................................................................
költ ség ve té si szerv ve ze tõ je

Ügy in té zõ: ............................................................... Te le fon ja: .................................................

– 3. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal
– 4. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal
– 7. és 9. osz lo pok: fel men té si idõ ként, illetve il let mény ként csak az – a jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ, illetve il let mény – ve he tõ figye lembe, amely re a

dol go zót a mun ka vég zés alól kö te le zõ en men te sí te ni kell (a fel men té si idõ fele), füg get le nül at tól, hogy a dol go zót tény le ge sen mennyi idõ re men tet ték
fel a mun ka vég zés alól. Ez alól ki vé telt ké pez nek a Ren de let 6/A. §-ban fog lal tak sze rint pá lyá zók.

– 11. osz lop = (9+10. osz lop) × TB já ru lék (a TB já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként)
– 12. osz lop = (9+10. osz lop) × mun ka adói já ru lék (a mun ka adói já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként)
– 13. osz lop = 9+10+11+12. osz lo pok.

________________

 * Ezt a táb lát a 2008. év ben, a ki fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zé sét kö ve tõ en az ille té kes Igaz ga tó sá gon ke resz tül az ÖTM ré szé re szük sé ges meg kül de ni.
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1054/2007. (VII. 9.) Korm.

határozata

a Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Stratégia
elfogadásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság hosszú távú fenn tart ha tó fej lõ -
dé sé nek meg ala po zá sa, az át fo gó cél ki tû zé sek meg ha tá ro -
zá sa, a tár sa dal mi-gaz da sá gi igé nyek, a kör nye ze ti adott -
sá gok, a vo nat ko zó euró pai uni ós és nem zet kö zi prog ra -
mok, illetve kö te le zett sé gek figye lembevétele alap ján a
Kor mány:

1. a be mu ta tott N emzeti Fenn tart ha tó Fej lõ dé si Stra té -
gi át (a to váb bi ak ban: Stra té gia) má so dik ol va sat ban meg -
tár gyal ta, el fo gad ta, és el ren de li annak az Euró pai Bi zott -
ság hoz tör té nõ meg kül dé sét;

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú li us 5.

2. a) el ren de li, hogy a meg újí tott EU Fenn tart ha tó Fej -
lõ dé si Stra té gi á hoz kap cso ló dó nem ze ti fel ada tok ke re tét
ké pe zõ Stra té gi át két éven te – gör dü lõ-ter ve zõ jel leg gel –
fe lül kell vizs gál ni,

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
az érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: el sõ al ka lom mal: 2009. jú ni us 30.,
 majd min den má so dik év jú ni us 30-ig

b) el ren de li, hogy a Stra té gia vég re haj tá sá ra konk rét
cse lek vé si ter ve ket kell ké szí te ni,

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
az érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: el sõ al ka lom mal, el sõ ol va sat ban: 
 2007. de cem ber 31-ig, majd két éven te
 de cem ber 31-ig

c) el ren de li, hogy két éven te ké szül jön je len tés a meg -
újí tott EU Fenn tart ha tó Fej lõ dé si Stra té gi á hoz és az ezen
ala pu ló Stra té gi á hoz kap cso ló dó fel ada tok vég re haj tá sá -
ról, ame lyet be kell nyúj ta ni az Euró pai Bi zott ság hoz;

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val

Ha tár idõ: el sõ al ka lom mal: 2009. jú ni us 30.,
 majd min den má so dik év jú ni us 30-ig

3. el ren de li a Stra té gi á ra vo nat ko zó or szág gyû lé si ha -
tá ro zat-ter ve zet el ké szí té sét, valamint be nyúj tá sát az Or -
szág gyû lés ré szé re;

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 30.

4. el ren de li, hogy ké szül jön elõ ter jesz tés a Kor mány
ré szé re a fenn tart ha tó fej lõ dés kor mány za ton be lü li fe le -
lõs sé gi rend jé nek ki ala kí tá sá ról.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

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

A Kormány
1055/2007. (VII. 9.) Korm.

határozata

a szolgálati nyugdíjszabályok átalakítása során
figye lembe veendõ szempontokról

A Kor mány a szol gá la ti nyug díj re form mal, illetve a
szol gá la ti nyug díj sza bá lyok át ala kí tá sá val kap cso la tos
tör vény ki dol go zá sa so rán az aláb bi sza bá lyo zá si szem -
pon to kat kí ván ja ér vé nye sí te ni:

1. A hi va tá sos ál lo mány azon tag jai ré szé re, akik 2007.
de cem ber 31-ével leg alább húsz év tény le ges szol gá la ti vi -
szony ban el töl tött szol gá la ti idõ vel ren del kez nek, a szol -
gá la ti nyug díj össze gét – tény le ges nyug díj jo go sult ság és
az összeg fo lyó sí tá sa nél kül – a 2007. de cem ber 31-én ha -
tá lyos nyug díj-meg ál la pí tá si sza bá lyok sze rint meg kell
ál la pí ta ni (új ból meg kell ál la pí ta ni). Az érin tet tek tény le -
ges nyug díj ba vo nu lá suk kor vá laszt hat nak, hogy ezen
összeg éven kén ti eme lé sek kel nö velt össze ge mel lett,
vagy a tény le ges nyug díj ba vo nu lá suk kor ha tá lyos sza bá -
lyok sze rint meg ál la pí tott szol gá la ti nyug díj össze ge mel -
lett men nek nyug díj ba.

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

Ha tár idõ: 2007. au gusz tus 31.

2. A ma gán nyug dí jak ról és ma gánnyug díj pénz tá rak ról
 szóló 1997. évi LXXXII. tör vény mó do sí tá sa so rán olyan
ja vas la tot kell ki dol goz ni, amely az 1. pont ban meg ha tá ro -
zott jo go sul tak szá má ra le he tõ vé te szi a tár sa da lom biz to sí -
tá si nyug díj rend szer be való vissza lé pést ak kor is, ha 2007. 
de cem ber 31-ét kö ve tõ idõ pont ban vál nak jo go sult tá
nyug el lá tás ra.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
hon vé del mi miniszter

Ha tár idõ: 2007. au gusz tus 31.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság
(1052 Budapest V., Városház utca 7.)

hirdetménye

A Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság a föld ren de zõ és a
föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló, több ször mó do sí tott 1993. évi II. tör vény 9.  § (1) bekezdése szerint

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart az Egyet ér tés Szö vet ke zet (Tök) hasz ná la tá ban lévõ, rész arány-föld ki adá si el já rás tár gyát ké pe zõ földrészletekre.

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: Az Egyet ér tés (Tök) Szö vet ke ze tet érin tõ en, az 1993. évi II. tör vény alap ján
meg ha tá ro zott rész arány-tu laj don ér ték kel (arany ko ro na) ren del ke zõ sze mé lyek.

A sor so lás he lye: 2073 Tök, Kút völgy 15., Tök Mû ve lõ dé si Ház.

A  sor so lás ide je: 2007. au gusz tus 22., 10.00 óra.

 A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai: 

Bu da je nõ

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

07 gyep 0,0747 0,72 0,72

Perbál

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

075/18 szán tó 0,2680 7,45 7,45

080/12 szán tó, gyep
(le ge lõ)

1,5216 34,82 4,44

080/36 szán tó 8,8963 201,54 19,51

082/6 szán tó, gyep
(le ge lõ)

13,9363 115,87 2,49

085/3 szán tó 3,3201 92,30 30,05

062 szán tó 130,7379 3779,39 27,86

Telki

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

066/8 szán tó 0,9368 32,60 30,54

Tinnye

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

02/11 szán tó 0,4955 6,89 6,89

070/4 erdõ 2,7180 13,32 13,32
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076/2 gyep (le ge lõ) 0,0463 0,11 0,11

077/2 erdõ 1,7839 8,74 8,74

Tök

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ 

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

03/16 szõ lõ 0,2617 9,55 9,55

025 gyep (le ge lõ) 0,1962 1,02 1,02

053/33 szán tó 0,0258 0,72 0,72

07/2 szán tó 44,4446 1808,64 32,72

010/29 szán tó 4,2708 160,72 57,39

067/4 szán tó 66,1345 2175,09 59,48

073 gyep (rét, le ge lõ) 3,9324 90,67 31,08

079 szán tó 2,6106 72,57 40,44

081/2 szán tó 2,4753 86,14 5,30

081/12 gyep (le ge lõ) 4,6642 235,08 11,14

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem változtatható meg.

A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal képvisel -
tetheti magát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán
 belül a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatalhoz kifogást nyújthat be.

Mi a kich Gá bor s. k.,
fõ igaz ga tó
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A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta lá nak közleménye

 A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. § (1) be -
kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi
köz zé:

720769C
145814D
332759D
433980C
393679E
177272F
001464E
030394G
727151G
245260A
480631E
414361B
832023C

859934C
340934A
721140B
082721B
198469B
261301G
423568G
323675C
007574E
761007F
414946E
616078E
876402D

860693A
082804C
411904A
858851G
960599D
746854A
070263C
247567D
865186E
278568G
240885G
496258D
939646C

802763E
250411B
359884B
315558F
224113C
002173G
365287F
548620D
793169F
951204E
113652B
158779F
719818D

170538G
017585B
455240C
608635B
864723F
700640E
223073D
518657D
430346E
745375E
300546G
991863D
096381C
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666732B
937329D
388951G
585794B
469115D
291868G
728234B
626432C
957850E
552848E
872745F
785878F
144057B
547304E
221040A
804594A
745197E
861484D
616707B
178449B
520564A
597466D
340447D
500214E
392180B
178780D
259617G
653659D
889448E
201430C
127678D
059281F
752958E
375454B
539067A
507446B
597457C
836683B
558276B
357795F
752579G
750974D
651224F
988388A
300200A

898216G
373199B
903738A
720941F
480045G
411294E
953465A
332481G
548247E
668554G
534957E
689617F
337739A
783716E
382326B
145057F
015957B
544640D
885583D
408844C
786994E
575247F
094468D
453574D
131442E
695922B
479911G
418056D
941632D
633861F
758704D
480664A
205477D
069397A
068589G
351189B
219718C
580012D
876279E
091325F
391288A
294823E
132444B
656764D
169063A

318737G
316360E
396050E
226726C
715634A
201735F
077841G
135699C
662949B
556980F
959840F
596165F
021691A
118225F
792752C
925084E
793265C
242335D
778714G
699506F
293379A
754534A
599460D
984447F
402894C
368184F
745344E
259166F
753151C
301544G
026386E
438045E
824524G
308116A
362069C
233751F
589832D
935347C
097122E
125804B
044670D
218484E
465071G
860099G
355426C

475380C
609460A
884675E
454070E
234723A
546296E
254601E
940218B
157627B
125387H
966596G
826904E
121341G
612594C
931866E
713563A
656919E
134316D
033165C
461854F
112374E
865879F
605903A
615998E
320784E
616821D
626008F
529415F
832924A
564656C
404009E
232666E
720491G
062806E
898481B
435481G
191191F
165562F
309375H
280265A
693845F
830692C
385692F
013535A
551215E

792360F
083471B
721007E
638494D
434903G
411481C
028348D
978917F
837280A
895684B
794586E
979219F
950454C
137105D
920356G
774891B
561070D
517911E
678534E
002270F
619457B
309057E
525012D
955630E
267069A
993547E
404391E
923768G
546647F
032433B
103124C
955739E
330798D
713281G
625747A
077900A
841304G
518739A
858766B
737062E
790868G
050361H

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la



He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 71. szá má ban meg je lent, a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, valamint a víz ügyi ha tó sá gi el já rá sok igazga -
tási szol gál ta tá si dí ja i ról szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról szóló 20/2007. (VI. 8.) KvVM ren de let 1. szá mú mel lék le té ben a 20. fõ sor -
szám 9–11. al szá mai he lye sen:

„
 9. Kút el tö me dé ke lés víz jo gi en ge dé lye zé se 5 000

10. Mo ni tor ing kút víz jo gi en ge dé lye zé se 5 000

11. Víz mi nõ ség ész le lé sé re szol gá ló fi gye lõ kút 5 000

”
(Kéz irat hi ba)
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