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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CIII.
tör vény

a pénzmosás megelõzésérõl
és megakadályozásáról  szóló 2003. évi XV. tör vény

módosításáról*

1.  § A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá -
ról  szóló 2003. évi XV. tör vény (a továb biak ban: Pmt.) a
kö vet ke zõ 1/A.  §-sal egé szül ki:

„1/A.  § E tör vény 5/A.  §-a ha tá lya alá az e tör vény 1.  §
(1) be kez dés a)–b) és e) pont já ban meg ha tá ro zott te vé -
keny sé get foly ta tó szol gál ta tó tar to zik, amennyi ben a
 Magyar Köz tár sa ság te rü le tén a pénz át uta lá so kat kí sé rõ
meg bí zói ada tok ról  szóló, 2006. no vem ber 15-i
1781/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 2. cik ké nek 7. pont ja sze rin ti
pénz át uta lá si szol gál ta tás nyúj tá sá ra jo go sult.”

2.  § A Pmt. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban ál la mi vagy szak mai fel -
ügye let az 1.  § (1) be kez dé sé nek]

„a) a)–e) és k) pont ja vo nat ko zá sá ban – a b) pont sze -
rinti ki vé tel lel – a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le te (a továb biak ban: Fel ügye let);

b) a) pont ja vo nat ko zá sá ban a ki egé szí tõ pénz ügyi
szol gál ta tá si te vé keny sé gek kö zül a pénz fel dol go zás
 tekintetében a Ma gyar Nem ze ti Bank (a továb biak ban:
MNB);”

3.  § A Pmt. 3.  §-ának (13) és (14) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(13) Az 1.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott
szol gál ta tó le ve le zõ ban ki szol gál ta tás ke re té ben adott
 átutalási meg bí zást ki zá ró lag olyan kül föl di szék he lyû
szer ve zet tõl fo gad hat el, amely a sa ját or szá gá nak joga
sze rint pénz ügyi in téz mény.

(14) Az 1.  § (1) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott
szol gál ta tó meg bí zást ki zá ró lag olyan kül föl di szék he lyû
szer ve zet tõl fo gad hat el, amely sa ját or szá ga joga sze rint
pénz ügyi in téz mény.”

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

4.  § A Pmt. az 5.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ 5/A.  §-sal
egé szül ki:

„5/A.  § (1) A Ren de let 14. cik ke ál tal meg ha tá ro zott
„pénz mo sás és ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa el le ni küz de le -
mért fe le lõs ha tó ság” a Fel ügye let és az ORFK.

(2) A szol gál ta tó a Ren de let 14. cik ke ál tal meg ha tá ro -
zott cél ból a fel adat kö rük ben el já ró (1) be kez dés sze rin ti
szer vek meg ke re sé sé re kö te les át ad ni ré szük re a Ren de let
4. cik ke sze rin ti meg bí zói ada to kat.

(3) A Ren de let 15. cik ké nek (2) be kez dé se ál tal meg ha -
tá ro zott „al kal ma zá sért fe le lõs ha tó ság” és a (3) be kez dé se 
ál tal meg ha tá ro zott „ille té kes ha tó ság” a Fel ügye let.

(4) A Ren de let 3. cik ké nek (4) be kez dé sé ben, to váb bá
5. cik ké nek (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben az
át utalt pénz összeg eu ró-ér té ké nek ki szá mí tá sa kor a pénz -
át uta lás ra vo nat ko zó meg bí zás át vé te lé nek nap ján az
MNB ál tal köz zé tett hi va ta los ár fo lya mot, az MNB hi va ta -
los ár fo lyam lap ján nem sze rep lõ pénz ne mek ese té ben az
ezek eu ró ra át szá mí tott ár fo lya ma i ról  szóló, a pénz át uta -
lás ra vo nat ko zó meg bí zás át vé te lé nek nap ján ér vé nyes
MNB köz le mény ben fog lalt ár fo lya mot kell al kal maz ni.

(5) A Ren de let 4. cik ké nek (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott „nem ze ti azo no sí tó szám” alatt az 5.  § (1) be kez dé se 
a) pont já nak 6. al pont já ban és a b) pont já nak 4. al pont já -
ban meg ha tá ro zot tak ér ten dõk.”

5.  § A Pmt. – e tör vény 4.  §-ával meg ál la pí tott – 5/A.  §-a 
a kö vet ke zõ új (4)–(7) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg
a Pmt. 5/A.  § (4) és (5) be kez dé sé nek szá mo zá sa (8) és
(9) be kez dés re vál to zik:

„(4) Az el len õr zés so rán a Fel ügye let a köz igaz ga tá si
ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
2004. évi CXL. tör vény ren del ke zé sei sze rint jár el,
a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló 1999. 
évi CXXIV. tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel.

(5) A Ren de let elõ írásainak meg sér té se, ille tõ leg a Ren -
de let ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek nem meg fe le lõ
tel je sí té se ese tén a Fel ügye let a jog sér tés sú lyá val ará nyo -
san a kö vet ke zõ in téz ke dé se ket al kal maz za:

a) a szol gál ta tót fel hív hat ja, hogy te gye meg a szük -
séges in téz ke dé se ket a Ren de let elõ írásainak be tar tá sá ra,
a fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té sé re;

b) ja vas la tot te het a szol gál ta tó nak

1. az al kal ma zot tak (ve ze tõk) szak mai to vább kép zé -
sé re vagy meg fe le lõ szak mai is me re tek kel ren del -
ke zõ al kal ma zot tak (ve ze tõk) fel vé te lé re,

2. a bel sõ sza bály zat (a továb biak ban: Sza bály zat)
meg ha tá ro zott ha tár idõn be lü li, meg ha tá ro zott
szem pon tok sze rin ti át dol go zá sá ra;

c) fi gyel mez tet he ti a szol gál ta tót;

d) kö te le zi a szol gál ta tót a jog sér tés ab ba ha gyá sá ra;

e) meg tilt ja a szol gál ta tó nak a jog sér tõ ál la pot fenn ál -
lá sa alatt a pénz át uta lá si te vé keny ség vég zé sét;
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f) a szol gál ta tó nál hely szí ni el len õr zést ren del het el;
g) az a)–f) pon tok ban fel so rolt in téz ke dé sek mel lett,

va la mint azok kal egy ide jû leg két száz ezer tõl két mil lió
 forintig ter je dõ bír sá got szab hat ki.

(6) Az (5) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro zott bír ság
ki sza bá sá nak van he lye az zal a szol gál ta tó val szem ben,
amely a Ren de let ben, to váb bá a Fel ügye let ha tá ro za tá ban
fog lal tak tel je sí té sét el mu laszt ja, ké se del me sen vagy hi á -
nyo san tel je sí ti.

(7) A Fel ügye let ál tal ki sza bott bír sá gok ból szár ma zó
be vé tel ki zá ró lag a kö vet ke zõ cé lok ra for dít ha tó:

a) szak em be rek kép zé se;
b) a fel ügye le ti te vé keny ség gel kap cso la tos ta nul má -

nyok ké szí té sé nek és köz zé té te lé nek tá mo ga tá sa;
c) az ügy fe lek tá jé koz ta tá sa.”

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

„(4) Az 1.  § (1) be kez dés n) pont já ban meg ha tá ro zott
sze mély, ide ért ve a ki je lölt sze mélyt is, a be je len té si kö te -
le zett ség tel je sí té sé rõl, an nak tar tal má ról és a ki je lölt sze -
mé lyé rõl – ki vé ve a bün te tõ el já rást foly ta tó ha tó ság nak –
har ma dik sze mély nek vagy szer ve zet nek, ide ért ve az ügy -
fe let is, tá jé koz ta tást nem ad hat, és kö te les biz to sí ta ni,
hogy a be je len tés meg tör tén te, an nak tar tal ma és a be je len -
tõ sze mé lye ti tok ban ma rad jon. E tá jé koz ta tá si kor lá to zás
az 1.  § (1) be kez dés a)–e) és k) pont já ban meg ha tá ro zott
szol gál ta tók ese té ben nem vo nat ko zik a Fel ügye let, to váb -
bá az 1.  § (1) be kez dés i) pont já ban meg ha tá ro zott szol gál -
ta tók te kin te té ben az ál la mi adó ha tó ság ré szé re nyúj tan dó
in for má ci ók kö ré re, amennyi ben az in for má ció szol gál ta -
tás e fel ügye le ti szer vek jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel -
ada ta i nak el lá tá sá hoz kap cso ló dik.”

7.  § (1) A Pmt. 11.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) E tör vény ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek kö ré -
be tar to zó fel ada tok tel je sí té sé re a szol gál ta tó kö te les
 Szabályzatot ké szí te ni, ame lyet a szol gál ta tó fe lett ál la mi
vagy szak mai fel ügye le tet gya kor ló szerv hagy jóvá.”

(2) A Pmt. 11.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont -
tal egé szül ki:

[A Sza bály zat kö te le zõ tar tal mi ele mei:]
„j) az 5/A.  § ha tá lya alá tar to zó szol gál ta tók ese té ben

a Ren de let vég re haj tá sa vo nat ko zá sá ban a meg bí zó azo no -
sí tá sá nak, a meg bí zói ada tok el len õr zé sé nek, nyil ván tar tá -
sá nak,  továbbításának, to váb bá a hi ány zó vagy hi á nyos
meg bí zói ada tok kal ér ke zõ pénz át uta lá sok ész le lé sé nek és 
ke ze lé sé nek bel sõ el já rá si rend je.”

8.  § A Pmt. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„21.  § (1) E tör vény a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu -

sok nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a pénz ügyi rend sze rek pénz mo sás cél já ra való fel -
hasz ná lá sá nak meg elõ zé sé rõl  szóló, 1991. jú ni us 10-i
91/308/EGK ta ná csi irány elv,

b) a pénz ügyi rend sze rek pénz mo sás cél já ra való fel -
hasz ná lá sá nak meg elõ zé sé rõl  szóló, 1991. jú ni us 10-i
91/308/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló 2001.
de cem ber 4-i 2001/97/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv.

(2) E tör vény meg ál la pít ja a pénz át uta lá so kat kí sé rõ
meg bí zói ada tok ról  szóló 2006. no vem ber 15-i
1781/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket.”

9.  § A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl
 szóló 1999. évi CXXIV. tör vény 3/A.  §-a a kö vet ke zõ
(3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A Fel ügye let lát ja el az 1781/2006/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sát a pénz mo sás
meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló 2003. évi
XV. tör vény ben meg ha tá ro zott fel adat kör ében.”

10.  § (1) A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban:
Hpt.) 51.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) A bank ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem áll
fenn ab ban az eset ben sem, ha a ma gyar bûn ül dö zõ szerv,
ille tõ leg az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság – a pénz mo -
sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló 2003. évi
XV. tör vény ben meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va,
vagy nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján kül föl di
bûn ül dö zõ szerv, ille tõ leg kül föl di Pénz ügyi In for má ci ós
Egy ség írás be li meg ke re sé se tel je sí té se cél já ból, ha a meg -
ke re sés tar tal maz za a kül föl di adat ké rõ ál tal alá írt ti tok tar -
tá si zá ra dé kot – írás ban kér bank ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot
a pénz ügyi in téz mény tõl.”

(2) A Hpt. 54.  §-a (1) be kez dé sé nek o) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem je len ti a bank ti tok sé rel mét]
„o) a pénz át uta lá so kat kí sé rõ meg bí zói ada tok ról  szóló,

2006. no vem ber 15-i, 1781/2006/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let 4. cik ké ben meg ha tá ro zott ada tok nak
a ren de let ha tá lya alá tar to zó ked vez mé nye zett fi ze té si
szol gál ta tó ja és köz ve tí tõ fi ze té si szol gál ta tó szá má ra
a ren de let ál tal meg ha tá ro zott ese tek ben tör té nõ továbbí -
tása.”

11.  § A tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
374.  §-a a kö vet ke zõ o) és p) pont tal egé szül ki:

[Nem je len ti az ér ték pa pír ti tok sé rel mét]
„o) a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról

 szóló 2003. évi XV. tör vény 5/A.  §-ának (1) és (2) be kez -
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dé se alap ján az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság ré szé re
tör té nõ adat át adás,

p) a pénz át uta lá so kat kí sé rõ meg bí zói ada tok ról  szóló,
2006. no vem ber 15-i, 1781/2006/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let 4. cik ké ben meg ha tá ro zott ada tok nak
a ren de let ha tá lya alá tar to zó ked vez mé nye zett fi ze té si
szol gál ta tó ja és köz ve tí tõ fi ze té si szol gál ta tó szá má ra
a ren de let ál tal meg ha tá ro zott ese tek ben tör té nõ továbbí -
tása.”

12.  § A Pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény 37.  §-a a
kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Nem mi nõ sül az üz le ti ti tok sé rel mé nek a pénz mo -
sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló 2003. évi
XV. tör vény 5/A.  §-ának (1) és (2) be kez dé se alap ján az
Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság és a Pénz ügyi Szer ve ze -
tek Ál la mi Fel ügye le te ré szé re tör té nõ adat át adás, to váb bá 
a pénz át uta lá so kat kí sé rõ meg bí zói ada tok ról  szóló, 2006.
no vem ber 15-i, 1781/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi ren de let 4. cik ké ben meg ha tá ro zott ada tok nak a ren de -
let ha tá lya alá tar to zó ked vez mé nye zett fi ze té si szol gál ta -
tó ja és köz ve tí tõ fi ze té si szol gál ta tó szá má ra a ren de let
 által meg ha tá ro zott ese tek ben tör té nõ to váb bí tá sa.”

13.  § E tör vény a pénz át uta lá so kat kí sé rõ meg bí zói ada -
tok ról  szóló, 2006. no vem ber 15-i 1781/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges
ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

14.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 5.  §-a 2007. de cem ber 15-én lép ha tály ba.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ, a Pmt.
– e tör vény 4.  §-ával be ik ta tott – 5/A.  §-ának ha tá lya alá
tar to zó szol gál ta tó a Pmt. 11.  §-a sze rin ti Sza bály za tot
e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hat van na pon be lül kö te -
les a Pmt. – e tör vény 7.  §-ával be ik ta tott – 11.  §-a (5) be -
kez dé se j) pont já nak meg fele lõen ki egé szí te ni és a ki egé -
szí tett Sza bály za tot a Fel ügye let ré szé re jó vá ha gyás ra be -
nyúj ta ni.

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

a) a Pmt. 3.  §-ának (15) be kez dé se, to váb bá 5.  §-ának
(8)–(9) be kez dé se,

b) a be fek te tõk és a be té te sek fo ko zott vé del mé vel kap -
cso la tos egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi
XXII. tör vény 28.  §-ának (1)–(2) be kez dé se és 30.  §-a.

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 CIV.
tör vény

a felsõoktatásról  szóló
 2005. évi CXXXIX. tör vény módosításáról*

1.  § A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 
(a továb biak ban: Ftv.) 11.  § (4) be kez dé se he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

„(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek az ala pí tó ok ira tuk ban 
fog lal tak alap ján – a fel nõtt kép zé si tör vény ben meg ha tá -
ro zott in téz mé nyi, va la mint kép zé si prog ram ja ik ese té ben
prog ram akk re di tá ció nél kül – ve het nek részt a fel nõtt kép -
zés ben. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek költ ség té rí té ses kép -
zé se ik [56.  § (1) be kez dés] te kin te té ben – kü lön tör vény -
ben meg ha tá ro zott be je len té si el já rást köve tõen – a fel -
nõtt kép zé si tör vény sze rint akk re di tált in téz mény nek, kép -
zé si prog ram ja ik a fel nõtt kép zé si tör vény sze rint akk re di -
tált fel nõtt kép zé si prog ram nak mi nõ sül nek.”

2.  § (1) Az Ftv. 15.  § (8) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A mû kö dés meg kez dé sé hez szük sé ges en ge dély ben
kell meg ha tá roz ni, hogy a fel sõ ok ta tá si in téz mény mi lyen
kép zé si te rü le ten, il let ve tu do mány te rü le ten, kép zé si szin -
ten foly tat hat kép zést, to váb bá azt a hall ga tói lét szá mot,
amed dig ter je dõ en a fel sõ ok ta tá si in téz mény – figye lembe
véve a hall ga tók fo ga dá sá hoz és az ok ta tói te vé keny ség
foly ta tá sá hoz ren del ke zés re álló sze mé lyi fel té te le ket, he -
lyi sé ge ket és esz kö zö ket – va la mennyi év fo lya má ra szá -
mít va, tel jes ki hasz nált ság gal mû köd ve hall ga tói jog vi -
szonyt lé te sít het (a továb biak ban: ma xi má lis hall ga tói lét -
szám), in téz mény lé te sí té se ese tén a (11) be kez dés ben
meg ha tá ro zot ta kat.”

(2) Az Ftv. 15.  § (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(11) A re giszt rá ci ós köz pont az e §-ban meg ha tá ro zott
dön té se it a 106.  §-ban meg ha tá ro zott el já rás sze rint hoz za
meg az zal, hogy az in téz mény lé te sí té se kor ki adott mû kö -
dé si en ge dély tar tal maz za a kép zés in dí tá sá ról, egye tem
ese tén a dok to ri is ko la lé te sí té sé rõl  szóló dön tést is.”

(3) Az Ftv. 15.  § (12) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(12) A Kor mány ha tá roz za meg a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény, a di ák ott hon lé te sí té sé nek és mû kö dé sé nek mi ni má -
lis (kö te le zõ) fel té te le it, az ala pí tás hoz szük sé ges ké re lem
mel lék le te it, a ké re lem el bí rá lá sá nak sza bá lya it. A fel sõ -
ok ta tá si in téz mény re vo nat ko zó an mi ni má lis (kö te le zõ)
fel té tel ként elõ kell írni a fel adat el lá tás hoz szük sé ges
 oktatói, ku ta tói lét szám, az ok ta tás hoz, ku ta tás hoz szük sé -
ges he lyi sé gek, szo ci á lis he lyi sé gek, sza bad idõs lé te sít mé -
nyek, in for ma ti kai hát tér, esz kö zök, könyv tár, fel sze re lé -
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sek, a mû kö dés fe de ze tét tük rö zõ költ ség ve tés, az in téz -
mé nyi do ku men tu mok meg lé tét.”

3.  § Az Ftv. 16.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A re giszt rá ci ós köz pont köz pon ti nyil ván tar tás
 keretében nyil ván tart ja az ala pí tó ok irat ban, va la mint a
2. szá mú mel lék let II/A. ré szé ben meg je lölt ada to kat.
A be jegy zett ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá so kat be kell 
je len te ni. Az ada tok ban be kö vet ke zõ vál to zás ese tén a vál -
to zá sok te kin te té ben a 15.  §-ban sza bá lyo zott el já rá so kat
le kell foly tat ni. A nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok köz ér -
dek bõl nyil vá no sak.”

4.  § (1) Az Ftv. 28.  § (1) be kez dés a kö vet ke zõ elsõ
mon dat tal egé szül ki:

„Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény ben a sze ná tus tag jai
– a rek tor ki vé te lé vel – vá lasz tás út ján nye rik el meg bí za -
tá su kat.”

(2) Az Ftv. 28.  § (1) be kez dés g) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A sze ná tus lét re ho zá sá val, mû kö dé sé vel, tag jai meg -
bízatásának meg szû né sé vel, a sze ná tus na pi rend jé nek elõ -
ké szí té sé vel kap cso la tos kér dé se ket a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban kell meg ha tá -
roz ni, a kö vet ke zõk figye lembe véte lével:]

„g) a sze ná tus ülé se ak kor ha tá ro zat ké pes, ha tag ja i nak
leg alább hat van szá za lé ka je len van, dön té se it – ha tör vény 
vagy a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ma ga sabb sza va -
za ti arányt nem ír elõ – je len lévõ tag jai több sé gé nek egy -
han gú sza va za tá val hoz za,”

5.  § Az Ftv. 32.  § (11) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kor mány ha tá roz za meg]

„c) a dok to ri is ko la lé te sí té sé nek el já rá si rend jét és fel -
té te le it, a dok to ri is ko la tag sá gá ra és szer ve ze té re, a dok -
tori ta nács szá má ra biz to sí tott ha tás kör re, a dok to ri té zi -
sek, a dok to ri ér te ke zés nyil vá nos sá gá ra, a dok to ri fo ko -
zat szer zé si el já rás ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyo kat,
a dok to ri fo ko zat meg szer zé sé nek fel té te le it.”

6.  § Az Ftv. 33.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A rész idõs kép zés le het esti vagy le ve le zõ kép zés
mun ka rend je sze rint szer ve zett kép zés. A rész idõs kép zés
idõ tar ta ma – ki vé ve a szak irá nyú to vább kép zést – a tel jes
ide jû kép zés tan órá i nak leg alább har minc, leg fel jebb
 ötven szá za lé ka le het. A szak irá nyú to vább kép zés idõ tar -
ta ma a tel jes ide jû kép zés tan órá i nak leg alább húsz, leg fel -
jebb öt ven szá za lé ka le het. Az esti és a le ve le zõ kép zés
mun ka rend je sze rin ti kép zést a hall ga tók el fog lalt sá gá nak
figye lembe véte lével kell meg szer vez ni a mun ka na po kon,
in do kolt eset ben a heti pi he nõ na pon.”

7.  § (1) Az Ftv. 35.  § (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer mû kö dé sé ért
fe le lõs szerv an nak, akit ok ta tói, ku ta tói, il let ve ta ná ri
mun ka kör ben fog lal koz tat nak, ok ta tói azo no sí tó szá mot
ad ki. Az azo no sí tó szám a ta ná ri, az ok ta tói, il let ve a ku ta -
tói mun ka kör ben tör té nõ fog lal koz ta tás fi gye lem mel kí sé -
ré sé re szol gál. A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer tar tal -
maz za azok nak a nyil ván tar tá sát, akik azo no sí tó szám mal
ren del kez nek, to váb bá azo két, akik a 83.  § (4) be kez dé se
sze rint meg bí zá si jog vi szony ban ok ta tói fel ada tot lát nak
el. A nyil ván tar tás a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
ada to kat tar tal maz za. A nyil ván tar tás ból sze mé lyes adat
– az érin tet ten kí vül – csak az egyes, a fog lal koz ta tás hoz
kap cso ló dó jut ta tá sok jog sze rû igény be vé te lé nek meg ál la -
pí tá sa cél já ból to váb bít ha tó, a szol gál ta tást nyúj tó vagy az
igény be vé tel jo gos sá gá nak el len õr zé sé re hi va tott ré szé re.
Az in for má ci ós rend szer ben ada tot az érin tett foglalkoz -
tatásának meg szû né sé re vo nat ko zó be je len tés tõl szá mí tott 
öt évig le het ke zel ni, ki vé ve, ha ez alatt az idõ alatt az érin -
tet tet is mét be je len tik a nyil ván tar tás ba.

(4) A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer mû kö dé sé ért
fe le lõs szerv a hall ga tók nak hall ga tói azo no sí tó szá mot ad
ki. Az azo no sí tó szám a hall ga tói jog vi szonnyal össze füg -
gõ jo gok és kö te le zett sé gek ér vé nye sü lé sé nek fi gye lem -
mel kí sé ré sé re szol gál. Nem kell új azo no sí tó szá mot adni
an nak, aki a köz ok ta tás ban ka pott ta nu lói azo no sí tó szá -
mot. A fel sõ ok ta tás in for má ci ós rend sze re tar tal maz za
a hall ga tói nyil ván tar tást. A hall ga tói nyil ván tar tás a
2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ada to kat tar tal maz -
za. A hall ga tói nyil ván tar tás ból sze mé lyes adat – az érin -
tet ten kí vül – csak hall ga tói jog vi szony hoz kap cso ló dó
jut ta tás, ille tõ leg a hall ga tói hi tel jog sze rû igénybevéte -
lének meg ál la pí tá sa cél já ból to váb bít ha tó a szol gál ta tást
nyúj tó vagy az igény be vé tel jo gos sá gá nak el len õr zé sé re
hi va tott ré szé re. A hall ga tói nyil ván tar tás ban ada tot a hall -
ga tói jog vi szony meg szû né sé re vo nat ko zó be je len tés tõl
szá mí tott nyolc van évig le het ke zel ni.”

(2) Az Ftv. 35.  § (6) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A fel sõ ok ta tá si in téz mény a hall ga tó ké rel mé re di ák -
iga zol ványt ad ki.”

(3) Az Ftv. 35.  § (7) be kez dé se a kö vet ke zõ ne gye dik
mon dat tal egé szül ki:

„A fel vé te li el já rás sal kap cso la tos sze mé lyes és kü lön -
le ges ada tot – ha az el já rás ered mé nye ként hall ga tói jog vi -
szony lé te sí té sé re nem ke rül sor – a fel vé te li je lent ke zé si
lap be nyúj tá sá tól szá mí tott egy évig le het ke zel ni.”

(4) Az Ftv. 35.  § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(8) A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer mû kö dé sé ért
fe le lõs szerv tart ja nyil ván a ki adott ok le ve le ket, ok le vél -
mel lék le te ket és dok to ri fo ko za to kat.”

(5) Az Ftv. 35.  § (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(11) A Kor mány ha tá roz za meg
a) az adat to váb bí tás el já rá si kér dé se it, to váb bá a di ák -

iga zol vány, az ok ta tói iga zol vány, az ok ta tói azo no sí tó
szám és a hall ga tói azo no sí tó szám el ké szí té sét, ki adá sát,

b) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal kö te le zõ en hasz -
nált nyom tat vá nyok tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it.”

8.  § (1) Az Ftv. 36.  § (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az egye sü lés elõ ké szí té se a gaz da sá gi ta nács – nem 
ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény ese tén a sze ná tus – tag ja i -
ból álló elõ ké szí tõ bi zott ság fel ada ta. Az egye sü lés sel
érin tett fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek azo nos szá mú ta got
 delegálnak az elõ ké szí tõ bi zott ság ba.

(4) Az egye sü lés ered mé nye kép pen új fel sõ ok ta tá si
 intézmény jön lét re, amely jog utód ja az egye sü lés sel érin -
tett fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek. Az új in téz mény lét re -
jöt té re al kal maz ni kell a 7.  §-ban, a 12–18.  §-ban, va la mint 
a 37–38.  §-ban meg ha tá ro zot ta kat az zal, hogy

a) amennyi ben a fenn tar tók sze mé lye és az alap te vé -
keny ség ke re té ben el lá tott fel ada tok köre, to váb bá az
 intézményi mû kö dés fel té te le nem vál to zik, a nyil ván tar -
tás ba vé tel re és a mû kö dés en ge dé lye zé sé re szak ér tõi vé le -
mény be ké ré se nél kül ke rül sor,

b) a 15.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján meg vá -
lasz tott tes tü let az in téz mény meg ala ku lá sá ig ide ig le nes
sze ná tus ként mû kö dik, meg vá laszt ja az in téz mény rek to -
rát és az in téz mény meg ala ku lá sa kor át ala kul sze ná tus sá.”

(2) Az Ftv. 36.  § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(9) Be ol va dás ese tén a be ol va dó fel sõ ok ta tá si in téz -
mény meg szû nik, és a be fo ga dó fel sõ ok ta tá si in téz mény
– jog utód ként – lát ja el a be ol vadt fel sõ ok ta tá si in téz mény
fel ada ta it. Az el já rás ra a 7.  §-ban, a 12–18.  §-ban, va la mint 
a 37–38.  §-ban meg ha tá ro zot ta kat kell al kal maz ni, az zal,
hogy amennyi ben a fenn tar tók sze mé lye és az alap te vé -
keny ség ke re té ben el lá tott fel ada tok köre, to váb bá az
 intézményi mû kö dés fel té te le nem vál to zik, a nyil ván tar -
tás ba vé tel re és a mû kö dés en ge dé lye zé sé re szak ér tõi vé le -
mény be ké ré se nél kül ke rül sor. Ha a be ol va dás sal érin tett
meg szû nõ fel sõ ok ta tá si in téz mény kü lön bö zõ te le pü lé sen
mû kö dik, mint a be fo ga dó fel sõ ok ta tá si in téz mény, a meg -
szû nõ fel sõ ok ta tá si in téz mény a be fo ga dó fel sõ ok ta tá si
 intézmény re gi o ná lis köz pont ja ként mû köd het to vább.
A re gi o ná lis köz pont hoz to váb bi szer ve ze ti egy sé gek tar -
toz hat nak.”

9.  § Az Ftv. 42.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Alap kép zés re tör té nõ je lent ke zés hez az adott kép -
zé si te rü le ten kép zést foly ta tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
– a fel vé te li el já rást meg elõ zõ en leg alább két év vel a Kor -
mány ál tal meg ha tá ro zott érett sé gi vizs ga tár gyak kö zül
vá laszt va – kö zö sen dön te nek ar ról, hogy mely vizs ga tan -
tár gyak ból szük sé ges az emelt szin tû érett sé gi vizs ga le té -
te le. A fel sõ ok ta tá si in téz mény ha tá roz za meg, hogy

 milyen érett sé gi vizs ga-ered mény re és mi lyen középis -
kolai ta nul má nyi ered mény el éré sé re van szük ség a fel vé -
te li ké re lem tel je sí té sé hez. Ha az alap ve tõ ta nul má nyi
 követelmények tel je sí té sé hez egész ség ügyi, pá lya al kal -
mas sá gi kö ve tel mé nyek nek kell meg fe lel ni, al kal maz ni
kell a 41.  § (3) és (6) be kez dé sé ben fog lal ta kat. A Kor -
mány ha tá roz za meg, hogy mely eset ben le het meg kö ve -
tel ni az egész ség ügyi, il let ve a pá lya al kal mas sá gi vizs gá -
la ton való rész vé telt, azo kat az érett sé gi vizs ga tár gya kat,
ame lyek bõl a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek vá laszt hat nak,
 továbbá a két szin tû érett sé gi vizs ga rend szer be ve ze té sét
meg elõ zõ en tett, ille tõ leg a kül föl di, kül föl di rend sze rû
érett sé gi vizs gá val je lent ke zõk ered mé nye i nek meg fe lel -
te té sét az emelt szin tû érett sé gi vizs ga ered mé nyek kel.”

10.  § Az Ftv. a kö vet ke zõ 44/A.  §-sal egé szül ki:

„44/A.  § (1) Rész is me re tek meg szer zé se ér de ké ben
foly ta tott kép zés re az ve he tõ fel, aki az alap-, il let ve mes -
ter kép zés ben fo ko za tot és szak kép zett sé get ta nú sí tó ok le -
ve let szer zett, va la mint tel je sí tet te a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ál tal a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha -
tá ro zott és az in téz mény hon lap ján köz zé tett fel té te le ket.
A hall ga tói jog vi szony – kü lön fel vé te li el já rás nél kül –
be irat ko zás sal ke let ke zik. A hall ga tót az e §-ban fog lalt
 eltéréssel il le tik meg a hall ga tói jog vi szony alap ján biz to -
sí tott jo gok és ter he lik e jog vi szo nyon ala pu ló kö te le zett -
sé gek.

(2) Rész is me re tek meg szer zé se ér de ké ben foly ta tott
kép zés re a fel sõ ok ta tá si in téz mény ma xi má lis lét szá má -
nak figye lembe véte lével, költ ség té rí té ses kép zés ke re té -
ben, a 32.  § sze rin ti kép zé sek re meg ha tá ro zott kép zé si
prog ram alap ján, egy al ka lom mal, leg fel jebb két fél év re
lé te sít het hall ga tói jog vi szonyt az zal a sze méllyel, aki nem 
áll hall ga tói jog vi szony ban.

(3) A kép zés be fe je zé sét köve tõen a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény a meg szer zett is me re tek rõl, kre di tér ték rõl iga zo lást
ál lít ki. A meg szer zett is me re tek a fel sõ fo kú ta nul má nyok -
ba be szá mít ha tók.

(4) A hall ga tó e jog vi szo nyá ra te kin tet tel nem jo go sult
to váb bi szak ké pe sí tés, il let ve szak kép zett ség meg szer zé se 
ér de ké ben ta nul má nyo kat foly tat ni, át vé te lét ké rel mez ni,
to váb bi (pár hu za mos) hall ga tói, ven dég hall ga tói jog vi -
szonyt lé te sí te ni, hall ga tói jog vi szo nyát – az 50.  § (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ok ki vé te lé vel – szü ne tel tet ni,
ál la mi lag tá mo ga tott kép zés re át vé te lét ké rel mez ni, tá mo -
ga tá si idõt igény be ven ni.

(5) A rész is me re tek meg szer zé se ér de ké ben lé te sí tett
hall ga tói jog vi szony idõ tar ta mát a jog sza bá lyon ala pu ló
jut ta tás, ked vez mény, szol gál ta tás igény be vé te lé re meg -
ha tá ro zott idõ tar tam ba be kell szá mí ta ni.”

11.  § (1) Az Ftv. 58.  § (7) be kez dé se a kö vet ke zõ ha to -
dik és he te dik mon dat tal egé szül ki:

„A kre di tát vi te li bi zott ság a ko ráb bi ta nul má nyo kat és
mun ka ta pasz ta la to kat ta nul má nyi kö ve tel mény tel je sí té -
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se ként el is mer he ti. A mun ka ta pasz ta lat alap ján be szá mít -
ha tó kre di tek szá ma leg fel jebb har minc le het.”

(2) Az Ftv. 58.  § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(8) Az (5)–(7) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak vég re haj -
tá sá val kap cso la tos kér dé se ket a ta nul má nyi és vizs ga sza -
bály zat ban kell sza bá lyoz ni, az zal a meg kö tés sel, hogy a
hall ga tó a vég bi zo nyít vány (ab szo lu tó ri um) meg szer zé sé -
hez – a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott, il let ve más
ko ráb bi ta nul má nyok, to váb bá mun ka ta pasz ta la tok kredit -
értékként való el is me ré se ese tén is – az adott in téz mény -
ben leg alább har minc kre di tet kö te les tel je sí te ni.”

12.  § Az Ftv. 61.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A fo gya té kos ság gal élõ hall ga tók ta nul má nya i val
kap cso la tos el ve ket, az elõny ben ré sze sí té si szem pon to kat 
és el já rá si sza bá lyo kat a Kor mány ha tá roz za meg. A fel sõ -
ok ta tá si in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta
 határozza meg a fo gya té kos ság gal élõ hall ga tók kal kap -
cso la tos in téz mé nyi fel ada tok vég re haj tá sá nak rend jét.”

13.  § (1) Az Ftv. 62.  § (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) Az ok le ve let az (1) be kez dés sze rin ti nyelv vizs gát
iga zo ló ok irat be mu ta tá sá tól szá mí tott har minc na pon be -
lül kell ki ál lí ta ni és ki ad ni an nak, aki si ke res zá ró vizs gát
tett. Ha a hall ga tó a zá ró vizs ga idõ pont já ban már be mu tat -
ta azt az ok ira tot, amely az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek tel je sí té sét iga zol ja, az ok le ve let a si ke res
zá ró vizs ga nap já tól szá mí tott har minc na pon be lül kell
 kiállítani és ki ad ni szá má ra.”

(2) Az Ftv. 62.  § (6) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) Az ok le vél for má ját a Kor mány ha tá roz za meg. Ha
a fel sõ ok ta tá si in téz mény szét vá lás vagy ki vá lás út ján jött
lét re, az érin tett hall ga tók ok le ve lé ben – a hall ga tó ké rel -
mé re a jog elõd fel sõ ok ta tá si in téz ményt fel kell tün tet ni.
A fel sõ ok ta tá si in téz mény ha gyo má nya i nak meg fe le lõ
for má ban az ok le vél rõl má so la tot is ki ad hat.”

14.  § Az Ftv. 63.  § (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Ma gyar or szá gon ki adott ok le ve lek ál tal ta nú sí tott
vég zett sé gi szin tek an gol és la tin nyel vû je lö lé se:”

15.  § Az Ftv. 65.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény rek to ra tisz te let be li dok -
tor rá (doc tor ho no ris ca u sa) vagy tisz te let be li dok tor rá és
pro fesszor rá (doc tor et pro fes sor ho no ris ca u sa) avat hat ja
azt, aki a dok to ri sza bály za tá ban fog lal tak alap ján arra
 érdemessé vált.”

16.  § Az Ftv. 67.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A dok to ri kép zés szer ve zé se és a dok to ri fo ko zat
oda íté lé se (a továb biak ban: dok to ri el já rás) a fel sõ ok ta tá si
in téz mény dok to ri ta ná csá nak joga. Az in téz mény dok to ri
ta ná csa tu do mány te rü le ten ként – ezen be lül a fel sõ ok ta tá si 
in téz mény dok to ri sza bály za tá ban meg ha tá ro zott tu do -
mány-, il let ve mû vé sze ti ágak ban – tu do mány-, il let ve
 mûvészeti ági dok to ri ta ná csot hoz hat lét re.”

17.  § Az Ftv. 75.  § (4) be kez dés elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A jog or vos la ti el já rás in dí tá sá nak joga ki ter jed a fel vé -
te li el já rás in téz mény ha tás kö ré be tar to zó cse lek mé nye i re
és a be i rat ko zá si el já rás ra is.”

18.  § Az Ftv. 82.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a fog lal koz ta tá si kö ve -
tel mény rend szer tar tal má nak meg ha tá ro zá sa és al kal ma -
zá sa so rán kö te les meg tar ta ni a 9.  § (1)–(2) be kez dé sé ben
elõ ír ta kat. Az al kal ma zá si fel té te lek ben meg nyil vá nu ló,
il let ve a fog lal koz ta tá si jog vi szony lé te sí té sét meg elõ zõ
el já rás so rán hát rá nyos meg kü lön böz te tést je lent kü lö nö -
sen a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal elõ írt, vagy al kal ma zott 
olyan szak mai fel té tel, gya kor la ti idõ re vo nat ko zó kö ve -
tel mény, amely

a) a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel ko ráb ban foglalkozta -
tási jog vi szony ban nem álló sze mé lyek szá má ra nem vagy
csak arány ta la nul ter he sebb mó don, il let ve

b) ki zá ró lag az adott fel sõ ok ta tá si in téz mény szer ve ze ti 
egy sé gé ben
tel je sít he tõ.”

19.  § Az Ftv. 93.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A tu do má nyos ku ta tók fog lal koz ta tá sá ra egye bek -
ben a 83.  §-ban, a 84.  § (5) be kez dé sé ben, a 85.  §-ban,
a 86.  § (2)–(3) be kez dé sé ben, a 88.  §-ban és a 90.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat kell al kal maz ni az zal az el té rés sel,
hogy az óra adó ok ta tó he lyett a meg bí zá sos ku ta tót kell
 érteni. A fel sõ ok ta tá si in téz mény az ál ta la ku ta tói mun ka -
kör ben fog lal koz ta tott sze méllyel to váb bi ku ta tá si fel adat -
ra meg bí zá si jog vi szonyt csak ak kor lé te sít het, ha a kuta -
tási fel adat nem esik a ku ta tó mun ka kö ri fel ada ta i nak kö -
ré be, és a ku ta tás kül sõ meg bí zás ke re té ben va ló sul meg.
A nem mun ka kö ri fel adat ként vég zett ku ta tás ra a ku ta tó -
val meg bí zá si szer zõ dést kell köt ni. A tu do má nyos se géd -
mun ka társ mun ka kö ri cím nél kül, gya kor nok ként nem
fog lal koz tat ha tó.”

20.  § Az Ftv. 95.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A mun ka vi szony ban, köz al kal ma zot ti jog vi szony -
ban fog lal koz ta tott ta nár, ok ta tó, ku ta tó ok ta tói iga zol vá -
nya fel mu ta tá sá val jo go sult igény be ven ni az ok ta tók
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 részére biz to sí tott ked vez mé nye ket. Az iga zol vány köz ok -
irat. Az iga zol vány nyom tat vány elõ ál lí tá sá hoz és for gal -
ma zá sá hoz a mi nisz ter en ge dé lye szük sé ges.”

21.  § (1) Az Ftv. 107.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A re giszt rá ci ós köz pont ha tó sá gi el len õr zést vé gez, 
az en nek so rán fel tárt sza bály ta lan ság meg szün te té se ér de -
ké ben kez de mé nye zi a mi nisz ter nél, hogy gya ko rol ja
a 105.  §-ban meg ha tá ro zott jog kö rét, il let ve vég zés sel fel -
ügye le ti bír sá got szab ki. A fel ügye le ti bír ság leg ki sebb
össze ge öt ven ezer fo rint, leg ma ga sabb össze ge há rom mil -
lió fo rin tig ter jed het.”

(2) Az Ftv. 107.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(7) Az e §-ban sza bá lyo zott el já rá sok ra, ha tó sá gi el len -
õr zé sek re a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény ren del ke zé se it kell
 alkalmazni.”

22.  § (1) Az Ftv. 114.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„A Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia – köz hasz nú sá gi nyil -
ván tar tás ba vé tel nél kül – ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer -
ve zet.”

(2) Az Ftv. 114.  § (5) be kez dés má so dik mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az Or szá gos Dok to ri Ta nács ha tá roz za meg a dok to ri
kép zés re biz to sí tott ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tói lét -
szám ke ret fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kö zöt ti mi nõ ség- és
tel je sít mény ala pú el osz tá sá nak el ve it.”

23.  § Az Ftv. 115.  §-a (12) be kez dé sé nek ab) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény ese tén a fenn tar tó a
gaz da sá gi ta nács

a) ja vas la tá ra]
„ab) hagy ja jóvá a rek tor mun ka kö ri le írá sá nak az ok ta -

tói, ku ta tói fel ada tok tól el kü lö nü lõ ré szét;”

24.  § Az Ftv. 117.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A (4) be kez dés ben fog lalt kép zés ese té ben nem
szük sé ges a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek magyar -
országi mû kö dé sé nek en ge dé lye zé se. Az e §-ban sza bá -
lyo zott kép zés en ge dé lye zé sé nél a 106.  § (7) be kez dé se
sze rint szak ér tõi tes tü let ként köz re mû kö dik a Ma gyar Fel -
sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság.”

25.  § Az Ftv. 121.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Ha a fel sõ ok ta tá si in téz mény szel le mi al ko tás jo go -
sult ja, azt nem pénz be li hoz zá já ru lás ként gaz da sá gi tár sa -
ság tu laj do ná ba ad hat ja, a szel le mi al ko tás üz le ti célú
hasz no sí tá sa cél já ból hasz no sí tó vál lal ko zást hoz hat lét re.

Az e cél ra lét re jö võ gaz da sá gi tár sa ság ra egye bek ben a
 kutatás-fejlesztésrõl és a tech no ló gi ai in no vá ci ó ról  szóló
2004. évi CXXXIV. tör vényt kell al kal maz ni.”

26.  § Az Ftv. 125.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont -
tal egé szül ki:

[Az ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ke re té ben a hall ga tó
ál tal té rí té si díj fi ze té se mel lett igény be ve he tõ:]

„e) a kö te le zõ, il let ve e tör vény alap ján a fel sõ ok ta tá si
in téz mény ál tal kö te le zõ en biz to sí tan dó mér té ken fe lül
fel ve he tõ kre di tér té ket ered mé nye zõ kép zés.”

27.  § Az Ftv. 125/A.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A hát rá nyos hely ze tû, va la mint – a be je lent ke zés idõ -
pont já ban – gyer me ke gon do zá sa cél já ból fi ze tés nél kü li
sza bad sá gon lévõ, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély ben,
gyer mek gon do zá si se gély ben, gyer mek ne ve lé si tá mo ga -
tás ban vagy gyer mek gon do zá si díj ban ré sze sü lõ hall ga tó
kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té sé re nem kö te les.”

28.  § Az Ftv. 127.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az éves költ ség ve tés rõl  szóló tör vény ál la pít ja meg 
a fel sõ ok ta tás tá mo ga tá sát az zal, hogy an nak mér té ke – a
ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek tá mo ga -
tá sát ide nem ért ve – nem le het ke ve sebb, mint a 2007. évi
költ ség ve tés rõl  szóló tör vény ben a mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je ze té ben a fel sõ ok ta tás
 támogatására – az ál la mi és nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek fel adat vál lal ásá val ará nyos meg osz tás ban – meg -
ál la pí tott tá mo ga tá si összeg. A költ ség ve tés az éves fel sõ -
ok ta tá si tá mo ga tá si össze get – az elõ zõ évi tá mo ga tás hoz
ké pest – leg alább a költ ség ve tés ter ve zé sé nél al kal ma zott
inf lá ci ós in dex mér té ké vel nö vel ten ál la pít ja meg. A Kor -
mány meg ha tá roz za a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé -
sé hez biz to sí tott nor ma tív tá mo ga tás rend sze rét. A fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ré szé re pá lyá za ti úton, va la mint meg -
állapodás alap ján is ad ha tó tá mo ga tás.”

29.  § (1) Az Ftv. 129.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A hall ga tói jut ta tá sok hoz nyúj tott tá mo ga tás
a) a hall ga tói ösz tön díj-tá mo ga tás meg ál la pí tá sá hoz

ren del ke zés re álló nor ma tí va,
b) a kol lé gi u mi, di ák ott ho ni tá mo ga tás meg ál la pí tá sá -

hoz ren del ke zés re álló nor ma tí va,
c) a lak ha tá si tá mo ga tás hoz ren del ke zés re álló nor ma -

tí va,
d) a dok to ran dusz ösz tön díj nor ma tí vá ja,
e) a tan könyv- és jegy zet tá mo ga tás ra, sport- és kul tu rá -

lis te vé keny ség re for dít ha tó nor ma tí va,
f) a köz tár sa sá gi ösz tön díj meg ál la pí tá sá hoz rendel -

kezésre álló nor ma tí va.
Az a)–f) pont ban fog lal tak sze rint a költ ség ve tés rõl

 szóló tör vény ben egy fõre meg ha tá ro zott tá mo ga tá si
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össze ge ket éven te az elõ zõ évre meg ál la pí tott összeg
 alapulvételével kell meg ál la pí ta ni, az zal, hogy össze gük
nem le het ki sebb, mint a 2007. évi költ ség ve tés rõl  szóló
tör vény ben meg ál la pí tott ugyan ilyen célú nor ma tí va
össze ge.”

(2) Az Ftv. 129.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(8) A hall ga tói jut ta tá sok hoz nyúj tott tá mo ga tá sok
 körében a hall ga tói ösz tön díj-tá mo ga tás, a lak ha tá si tá mo -
ga tás, va la mint tan könyv- és jegy zet tá mo ga tás ra, sport- és
kul tu rá lis te vé keny ség re biz to sí tott in téz mé nyi elõ irány -
za to kat kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott mó don össze -
von va hasz nál ja fel a fel sõ ok ta tá si in téz mény.”

30.  § Az Ftv. a kö vet ke zõ 133/A.  §-sal egé szül ki:
„133/A.  § (1) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek köz -

pon ti költ ség ve té si tá mo ga tá sá ra há rom éves fenn tar tói
meg ál la po dást kell köt ni az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény 
és a fenn tar tó [7.  § (4) be kez dés] kö zött. A fenn tar tói meg -
ál la po dás tar tal maz za a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal meg -
ha tá ro zott há rom éves idõ szak ra vál lalt tel je sít mény kö ve -
tel mé nye ket, to váb bá az ál lan dó jel le gû tá mo ga tá si ré sze -
ket, va la mint a vál to zó jel le gû tá mo ga tá sok meg ál la pí tá sá -
nak jog cí me it. A vál to zó ele mû tá mo ga tás éven kén ti el szá -
mo lá si kö te le zett ség gel ke rül meg ha tá ro zás ra.

(2) A fenn tar tói meg ál la po dás ban rög zí tett ál lan dó jel -
le gû tá mo ga tás ele mei a kö vet ke zõk:

a) a fenn tar tói nor ma tí va [132.  §],

b) be ru há zá sok kal össze füg gõ szol gál ta tás vá sár lá sá -
hoz biz to sí tott mi nisz té ri u mi hoz zá já ru lás,

c) a nor ma tí vák hoz nem köt he tõ in téz mé nyi fel adat tá -
mo gat ások.

(3) A vál to zó jel le gû tá mo ga tá sok a kö vet ke zõk:

a) hall ga tói jut ta tá sok hoz nyúj tott tá mo ga tá sok [129.  §
(1)–(3) be kez dés],

b) kép zé si tá mo ga tás [130.  §],

c) az in téz mény mû kö dé sét tá mo ga tó tu do má nyos nor -
ma tí va [131.  § (1) be kez dés],

d) köz ok ta tá si fel adat el lát ás tá mo ga tá sa,

e) az egyes spe ci á lis fel ada tok hoz nyúj tott tá mo ga tás.

(4) A tel je sít mény kö ve tel mé nye ket az in téz mé nyi fej -
lesz té si terv alap ján az ok ta tás, a ku ta tás, a gaz dál ko dás
(pénz ügyi egyen súly fenn tar tá sa, il let ve meg te rem té se,
ka pa ci tá sok ki hasz nált sá ga, az ál la mi lag tá mo ga tott hall -
ga tói lét szá mon be lü li ré sze se dés meg tar tá sa), az irányí -
tási, szer ve ze ti ha té kony ság; más ha zai és kül föl di fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek kel, to váb bá tár sa dal mi és gaz da sá gi
sze rep lõk kel foly ta tott nem zet kö zi, re gi o ná lis együtt mû -
kö dés bon tás ban, az adott te rü let re jel lem zõ mu ta tók kal
kell meg ha tá roz ni.

(5) A 115.  § sze rin ti fenn tar tói ér té ke lés, vizs gá lat és el -
len õr zés ki ter jed a fenn tar tói meg ál la po dás ban fog lal tak
idõ ará nyos tel je sí té sé re is.

(6) A fenn tar tói meg ál la po dás, il let ve az ab ban vál lalt
tel je sít mény kö ve tel mé nyek nem, vagy nem meg fe le lõ tel -
je sü lé se ese tén a fenn tar tó jo go sult a 36.  § (10) be kez dés
sze rin ti in téz ke dés sel is élni. Ha a fenn tar tói meg ál la po -
dás ban fog lal tak tel je sí té sét a fe lek vi tat ják, azt – ilyen irá -
nyú kez de mé nye zés ese tén, a 115.  §-ban meg ha tá ro zott
 eljárás ke re té ben – a bí ró ság ál la pít ja meg.

(7) A nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek köz pon ti
költ ség ve té si tá mo ga tá sá ra a mi nisz ter és a fel sõ ok ta tá si
in téz mény fenn tar tó ja kö zött – a 137–139.  §-ok ban fog lal -
tak sze rint és e § (4)–(5) be kez dé sé ben fog lal tak al kal ma -
zá sá val – a nem ál la mi in téz mény fenn tar tó já nak kez de -
mé nye zé sé re há rom éves ke ret meg ál la po dás köt he tõ.”

31.  § Az Ftv. 135.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A koc ká zat fe de ze ti alap tá mo ga tást nyújt hat a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény fej lesz té sé hez, be ru há zás hoz, fel újí -
tá sá hoz. A tá mo ga tás le het: rész ben vagy egész ben vissza -
té rí ten dõ tá mo ga tás, ka mat men tes tá mo ga tás, ked vez mé -
nyes ka ma to zá sú tá mo ga tás, üz le ti ala pon nyúj tott tá mo -
ga tás.”

32.  § Az Ftv. 138.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha a ma gán fel sõ ok ta tá si in téz mény nem köz hasz -
nú szer ve zet ként mû kö dik, ak kor a 4.  §-ban meg ha tá ro zott 
fel ada ta it vál lal ko zá si te vé keny ség ként lát ja el, és nem
kell al kal maz nia a 120.  § (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat.”

33.  § (1) Az Ftv. 139.  § (13) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(13) Az egy há zi jogi sze mé lyek ál tal fenn tar tott fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek te kin te té ben a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyo kat az e §-ba fog lalt
el té ré sek kel kell al kal maz ni. Az egy há zi fel sõ ok ta tá si
 intézmények mû kö dé sé re

a) a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról, va la mint az
egy há zak ról  szóló 1990. évi IV. tör vény és az egy há zak
hit éle ti és köz cé lú te vé keny sé gé nek anya gi fel té te le i rõl
 szóló 1997. évi CXXIV. tör vény vo nat ko zó rendelke zé -
seit,

b) a 137.  § (2)–(4) be kez dé sé ben és a 138.  § (3) és (9) be -
kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.”

(2) Az Ftv. 139.  §-a a kö vet ke zõ (14) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(14) A ki zá ró lag hit éle ti kép zést foly ta tó fel sõ ok ta tá si
in téz mény jo go sult mû kö dé sé nek szü ne tel te té sé re. A szü -
ne tel te tés re csak ak kor ke rül het sor, ha az in téz mény nek
nin csen hall ga tó ja. A szü ne tel te tés re és an nak meg szün te -
té sé re a fenn tar tó be je len té se alap ján a re giszt rá ci ós köz -
pont ál tal tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel idõ pont já tól ke rül
sor. Az öt évet meg ha la dó idõ tar ta mú szü ne te lés ese tén,
a te vé keny ség új ra in dí tá sát meg elõ zõ en, a re giszt rá ci ós
köz pont ha tó sá gi el len õr zés ke re té ben vizs gál ja a mû kö -
dé si en ge dély ben fog lalt fel té te lek tel je sü lé sét.”
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34.  § Az Ftv. a 139.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
139/A–139/C.  §-sal egé szül ki:

„A KÖZHASZNÚ SZERVEZETKÉNT MÛKÖDÕ
FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ

KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

139/A.  § (1) A nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény, ha
ala pí tó ok ira ta, bel sõ sza bály za ta le he tõ vé te szi és a re -
giszt rá ci ós köz pont jog erõs ha tá ro za tá val köz hasz nú nyil -
ván tar tás ba ve szi, köz hasz nú szer ve zet ként is mû köd het.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény – ha köz hasz nú szer ve zet -
ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét kéri – ala pí tó ok ira tá -
ban köz hasz nú (cél sze rin ti) te vé keny ség ként a 4.  § sze rin -
ti te vé keny sé get, il let ve te vé keny sé ge ket je löl he ti meg.

(3) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tá ban – a
16.  § sze rint – kö te le zõ en fel tün te ten dõ alap te vé keny sé ge
a köz hasz nú szer ve zet ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ese té ben meg egye zik köz hasz nú (cél sze rin ti) te vé -
keny sé gé vel.

(4) A köz hasz nú szer ve zet ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
 intézmény vál lal ko zá si te vé keny sé get is foly tat hat.

(5) A cél sze rin ti te vé keny ség és a vál lal ko zá si te vé -
keny ség te kin te té ben a köz hasz nú szer ve zet ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz ményt meg il le tik mind azok a ked vez -
mé nyek, ame lyet a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997.
évi CLVI. tör vény (a továb biak ban: a köz hasz nú szer ve ze -
tek rõl  szóló tör vény) 6.  §-a meg ha tá roz.

139/B.  § (1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény köz hasz nú szer -
ve zet té mi nõ sí té se, il let ve a köz hasz nú nyil ván tar tás ból
való tör lés irán ti ké rel met az in téz mény fenn tar tó ja a re -
giszt rá ci ós köz pont nál jo go sult be nyúj ta ni.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény köz hasz nú szer ve zet té
mi nõ sít he tõ ab ban az eset ben is, ha köz hasz nú szer ve zet té
mi nõ sí té sét a reá irány adó sza bá lyok sze rin ti lé te sí té si
 eljárásban (15.  §) a nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel mé vel
egy ide jû leg ké rik. Ek kor a lé te sí té si el já rás elsõ sza ka szá -
ban (nyil ván tar tás ba vé te li el já rás) tel je sí te ni kell a 15.  §
(5) be kez dé sé ben fog lal ta kat.

139/C.  § (1) Köz hasz nú szer ve zet ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ese té ben e tör vény 28.  § (1) be kez dés
e)–i) pont ját nem kell al kal maz ni.

(2) A köz hasz nú szer ve zet ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
 intézmény mû kö dé se nyil vá nos, a sze ná tus ülé sei – ha tör -
vény el té rõ en nem ren del ke zik – nyil vá no sak. A nyil vá -
nos ság az in téz mény sza bály za tá ban fog lal tak sze rint kor -
lá toz ha tó, ha az a sze mé lyi sé gi jo go kat, az in téz mény vál -
lal ko zá si (nem köz hasz nú) te vé keny sé gé vel kap cso la tos
üz le ti tit ko kat, il let ve a szel le mi al ko tá sok hoz fû zõ dõ
 jogos ér de ke ket ve szé lyez te ti vagy sér ti.

(3) A köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló tör vény ren del ke -
zé se it a köz hasz nú szer ve zet ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
 intézményekre a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal maz ni,

a) a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló tör vény 7.  § (2) be -
kez dé sé nek a)–b) és d) pont já ban, va la mint 7.  § (3) be kez -
dé sé nek a)–d) pont ja i ban fog lalt ren del ke zé se ket a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban 

kell rög zí te ni, az zal, hogy a sze ná tus leg alább évi két al ka -
lom mal tart ülést,

b) a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló tör vény 7.  § (2) be -
kez dé sé nek c) pont ja ese té ben a fel ügye lõ szerv mû kö dé -
sé re, ha tás kö ré re vo nat ko zó sza bá lyo kat a fenn tar tó ha tá -
roz za meg az in téz mény ala pí tó ok ira tá ban, ahol kö te le zõ
gon dos kod nia a fel ügye lõ szerv lét re ho zá sá ról is.

(4) A köz hasz nú jog ál lás meg szer zé sét köve tõen a szer -
ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat va la mennyi mó do sí tá sát a
rek tor kül di meg a re giszt rá ci ós köz pont nak. Az ala pí tó
ok irat mó do sí tá sai ak kor lép nek ha tály ba, ha az ab ban fog -
lal ta kat a re giszt rá ci ós köz pont jog erõs ha tá ro za tá val nyil -
ván tar tás ba vet te.”

35.  § Az Ftv. 145.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A pe da gó gus kép zést foly ta tó fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ben ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók a köz ok ta tá si
in téz mény ben vesz nek részt gya kor la ti fel ké szí tés ben. Ha
a köz ok ta tá si in téz ményt a fel sõ ok ta tá si in téz mény tart ja
fenn, az rész ben vagy egé szé ben gya kor ló köz ok ta tá si
 intézményként mû köd het. A gya kor ló köz ok ta tá si in téz -
ményt a fel sõ ok ta tá si in téz mény a köz ok ta tás ról  szóló tör -
vény alap ján in téz mény ala pí tás ra jo go sult tal kö zö sen is
fenn tart hat ja. Gya kor ló köz ok ta tá si in téz mény ként mû -
köd het az egy há zi jogi sze mély ál tal fenn tar tott köz ok ta tá -
si in téz mény, amennyi ben az egy há zi jogi sze mély ál tal
fenn tar tott fel sõ ok ta tá si in téz mény pe da gó gus kép zé si
 tevékenységet is foly tat. A hall ga tók gya kor la ti felkészí -
tése meg va ló sít ha tó – meg ál la po dás alap ján – bár me lyik
köz ok ta tá si in téz mény ben. A gya kor ló köz ok ta tá si in téz -
mé nyek ál tal el lá tott köz ok ta tá si fel ada tok után az éves
költ ség ve tés rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint
a he lyi ön kor mány za tok ré szé re biz to sí tott nor ma tív hoz -
zá já ru lá sok két sze re se ve he tõ igény be.”

36.  § (1) Az Ftv. 147.  § a kö vet ke zõ 3/A. pont tal egé szül 
ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„3/A. esti kép zés mun ka rend je: olyan ok ta tás szer ve zé si

rend, mely sze rint a hall ga tók tan órá i ra a szor gal mi idõ -
szak ban mun ka na po kon ti zen hat óra után, vagy a heti
 pihenõnapon ke rül sor,”

(2) Az Ftv. 147.  § 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„8. fo gya té kos ság gal élõ hall ga tó (je lent ke zõ): az a

hall ga tó (je lent ke zõ), aki tes ti, ér zék szer vi, be széd fo gya -
té kos, au tis ta, meg is me rés és vi sel ke dés fej lõ dé si rend el le -
nes sé gû,”

(3) Az Ftv. 147.  § 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„10. hát rá nyos hely ze tû hall ga tó (je lent ke zõ): az a be -

iratkozás idõ pont já ban hu szon ötö dik élet évét be nem töl -
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tött hall ga tó (je lent ke zõ), akit kö zép fo kú ta nul má nyai
 során csa lá di kö rül mé nyei, szo ci á lis hely ze te  miatt a jegy -
zõ vé de lem be vett, il let ve aki után rend sze res gyermek -
védelmi tá mo ga tást fo lyó sí tot tak, il let ve rend sze res gyer -
mek vé del mi ked vez mény re jo go sult, vagy ál la mi gon do -
zott volt,”

(4) Az Ftv. 147.  §-a a kö vet ke zõ 10/A. pont tal egé szül
ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„10/A. hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû hall ga tó (je lent -
ke zõ): az a hát rá nyos hely ze tû hall ga tó (je lent ke zõ), aki -
nek a tan kö te les sé vá lá sá nak idõ pont já ban tör vényes fel -
ügye le tét el lá tó szü lõ je, – a gyer me kek vé del mé rõl és a
gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló tör vény ben sza bá lyo zott
 eljárásban tett ön kén tes szü lõi nyi lat ko zat sze rint – leg fel -
jebb alap fo kú is ko lai vég zett ség gel ren del ke zett, va la mint
az, akit tar tós ne ve lés be vet tek;”

(5) Az Ftv. 147.  §-a a kö vet ke zõ 26/A. pont tal egé szül
ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„26/A. le ve le zõ kép zés mun ka rend je: olyan ok ta tás szer -
ve zé si rend, mely sze rint – az érin tett hall ga tók kal kö tött
el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban – a hall ga tók tan órá i ra
töm bö sít ve, leg fel jebb ket tõ he ten ként mun ka na po kon,
vagy a heti pi he nõ na pon ke rül sor,”

(6) Az Ftv. 147.  §-a a kö vet ke zõ 37/A. pont tal egé szül
ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„37/A. szék he lyen kí vü li kép zé si hely: a szék he lyen
 kívüli kép zés nek (ide nem ért ve a szak irá nyú to vább kép -
zést) ott hont adó te le pü lés,”

(7) Az Ftv. 147.  § 42. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„42. te lep hely: az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott, a
szék he lyen kí vül mû kö dõ szer ve ze ti egy ség el he lye zé sét
szol gá ló te le pü lés,”

37.  § (1) Az Ftv. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
mel lék le te lép.

(2) Az Ftv. 3. szá mú mel lék le té nek 1–2. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A szá mí tá si alap (1) az éves költ ség ve tés rõl  szóló
tör vény ben a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um költ ség -
ve té si fe je ze té ben a fel sõ ok ta tás tá mo ga tá sá ra meg ál la pí -
tott tá mo ga tá si összeg figye lembe véte lével a Kor mány
ren de le té ben meg ha tá ro zott összeg.

2. Egy sé ges, osz tat lan kép zés ese tén az elsõ há rom évre 
az alap kép zés re, az ezt kö ve tõ év fo lya mok ra a mes ter kép -
zés re vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni az zal az
el té rés sel, hogy az egy sé ges or vos kép zés kép zé si tá mo ga -
tá sa a szá mí tá si alap leg alább há rom szo ro sa.”

38.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 9.  § 2009. ja nu ár 1-jén, a 11.  § 2008. szep tem -
ber 1-jén, a 36.  § (2) be kez dé se e tör vény ki hir de té se nap -
ján lép ha tály ba.

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

a) az Ftv. 16.  §-a (1) be kez dé sé nek „az in téz mény szer -
ve ze ti ta go lá sá nak el ve it,” szö veg ré sze he lyé be „a re gi o -
ná lis köz pon tot, az in téz mény szer ve ze ti ta go lá sát,” szö -
veg rész, az Ftv. 23.  § (3) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé nek
az „in téz mény be fel ve he tõ ma xi má lis hall ga tói lét szám”
szö veg ré sze he lyé be az „in téz mény ma xi má lis hall ga tói
lét szá ma” szö veg rész, az Ftv. 39.  § (4) be kez dé sé nek
„ intézménnyel hall ga tói jog vi szonyt lé te sít het” szö veg ré -
sze he lyé be az „in téz ménnyel – a fel vé te li dön tés évé ben –
hall ga tói jog vi szonyt lé te sít het” szö veg rész, az Ftv. 62.  §
(5) be kez dé sé nek „az ok le vél tu laj do no sá nak ne vét, szü le -
té sé nek he lyét” szö veg rész he lyé be „az ok le vél tu laj do no -
sá nak ne vét, szü le té si ne vét, szü le té sé nek he lyét” szö veg -
rész, az Ftv. 68.  § (2) be kez dé sé nek „tu do mány ág” szö -
veg ré sze he lyé be a „tu do mány te rü let” szö veg rész, az Ftv.
107.  § (2) be kez dé sé ben „a nyil ván tar tás ban” szö veg rész
he lyé be „a nyil ván tar tá sá ban” szö veg rész, „a nyil ván tar -
tás ból” szö veg rész he lyé be „a nyil ván tar tá sá ból” szö veg -
rész, az Ftv. 117.  § (4) be kez dé sé nek „foly tat hat ma gyar
vagy kül föl di, il let ve kö zös ok le vél ki ál lí tá sá hoz” szö veg -
ré sze he lyé be „foly tat hat ma gyar és kül föl di, vagy kö zös
ok le vél ki ál lí tá sá hoz” szö veg rész, az Ftv. 119.  § (1) be kez -
dé sé nek „az el is me ré si tör vény” szö veg ré sze he lyé be
„a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl
 szóló 2001. évi C. tör vény (a továb biak ban: el is me ré si tör -
vény)” szö veg rész, az Ftv. 120.  § (3) be kez dé sé nek az
„elõ irány zat-ma rad ványt és pénz ma rad ványt” szöveg -
része he lyé be az „elõ irány zat-ma rad ványt vagy pénz ma -
rad ványt” szö veg rész, az Ftv. 124.  §-ának „100.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a) és c) pont ját” szö veg ré sze he lyé be a
„100.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ját” szö veg rész, az Ftv.
126.  § (1) be kez dé sé nek „a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott” szö veg ré sze he lyé be „a (3)–(4) be kez dés ben meg -
határozott” szö veg rész, az Ftv. 137.  § (1) be kez dé sé nek
„jogi sze mély ki vé te lé vel” szö veg ré sze he lyé be a „jogi
sze mély ál tal fenn tar tott fel sõ ok ta tá si in téz mény ki vé te lé -
vel” szö veg rész, az Ftv. 137.  § (2) be kez dé sé nek elsõ mon -
da tá ban „A ma gán fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a 88.  §
(1) be kez dé sé ben” szö veg ré sze he lyé be „A ma gán fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek a 28.  §-ban – a köz hasz nú szer ve zet -
ként mû kö dõ in téz mé nyek az e tör vény 139/C.  §-ában
 írtakra is fi gye lem mel –, a 88.  § (1) be kez dé sé ben” szö -
veg rész, az Ftv. 144.  § (4) be kez dé sé nek „egy mû vé sze ti
ág ban” szö veg ré sze he lyé be az „egy tu do mány te rü le ten”
szö veg rész, az Ftv. 144.  § (5) be kez dé sé nek „a mû vé sze ti
ág ban” szö veg ré sze he lyé be „a kép zé si te rü le ten” szö veg -
rész, az Ftv. 153.  § (1) be kez dés 7. pont já nak „kér dé se ket,
a tá mo ga tá si idõ nyil ván tar tá sá nak, az ál la mi lag tá mo ga -
tott és a költ ség té rí té ses kép zés kö zöt ti át so ro lás nak
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a rend jét [35.  § (2) és (11) be kez dés, 55.  § (6) be kez dés,
73.  § (1) be kez dés],” szö veg ré sze he lyé be a „kér dé se ket, a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal kö te le zõ en hasz nált nyom -
tat vá nyok tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it, a tá mo ga tá si
idõ nyil ván tar tá sá nak, az ál la mi lag tá mo ga tott és a költ -
ség té rí té ses kép zés kö zöt ti át so ro lás nak a rend jét [35.  § (2) 
és (11) be kez dés, 55.  § (6) be kez dés, 73.  § (1) be kez dés],”
szö veg rész, az Ftv. 153.  § (1) be kez dés 9. pont já nak „a je -
lent ke zé sek el bí rá lá si rend jét” szö veg ré sze he lyé be a „az
érett sé gi vizs ga tár gya kat, a je lent ke zõk ered mé nye i nek
meg fe lel te té sét, a je lent ke zé sek el bí rá lá si rend jét” szö veg -
rész, az Ftv. 153.  § (1) be kez dés 11. pont „kap cso la tos el -
ve ket” szö veg ré sze he lyé be a „kap cso la tos el ve ket, az
elõny ben ré sze sí té si szem pon to kat és el já rá si sza bá lyo -
kat” szö veg rész lép,

b) ha tá lyát vesz ti az Ftv. 12.  § (2) be kez dé sé nek „vagy
mû vé sze ti ág ban,” szö veg ré sze, az Ftv. 16.  § (1) be kez dé -
sé nek „mû vé sze ti ága kat,” szö veg ré sze, az Ftv. 18.  §
(3) be kez dé sé nek „ , két tu do mány ág ban vagy egy mû vé -
sze ti ág ban” szö veg ré sze, az Ftv. 27.  § (6) be kez dés
e) pont já nak a „költ ség ve té si” szö veg ré sze, az Ftv. 33.  §
(4) be kez dé se, az Ftv. 54.  § (1) be kez dé sé nek „fel ve he tõ”
szö veg ré sze, az Ftv. 67.  § (1) be kez dé sé nek a „ , vagy mû -
vé sze ti ág ban” szö veg ré sze, az Ftv. 68.  § (5) be kez dés
c) pont já nak „a mû vé sze ti ág sa já tos sá ga i nak meg fe le lõ”
szö veg ré sze, az Ftv. 84.  § (5) be kez dé sé nek „leg fel jebb
ket tõ” szö veg ré sze, az Ftv. 106.  § (7) be kez dé sé nek „és a
kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé ért fe le lõs 
szerv”, az Ftv. 107.  § (5) be kez dé se, az Ftv. 109.  § (1) be -
kez dé sé nek b) pont ja, az Ftv. 111.  § (8) be kez dé sé nek har -
ma dik mon da ta, az Ftv. 113.  § (6) be kez dé se, va la mint
(8) be kez dé sé nek „ , to váb bá a szak ér tõi név jegy zék
össze ál lí tá sá nak rend jét” szö veg ré sze, az Ftv. 117.  §
(1) be kez dé sé nek „a mi nisz ter en ge dé lyé vel” szö veg ré sze
és (2) be kez dé se, az Ftv. 123.  § (2) és (3) be kez dé se,
az Ftv. 147.  § 14. pont já nak „ , mû vé sze ti ág ban” szö veg -
ré sze, az Ftv. 153.  § (1) be kez dés 7. pont já nak „a fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek irat ke ze lé sé vel,” szö veg ré sze, az Ftv.
153.  § (1) be kez dés 19. pont já nak „111.  § (8) be kez dés,”
szö veg ré sze, va la mint 20. pont já nak „123.  § (2) be kez dés” 
szö veg ré sze, az Ftv. 153.  § (1) be kez dés 22. pont ja.

(4) 2007. de cem ber 1-jén az Ftv. 57.  § (4) be kez dé se
elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A hall ga tó ré szé re be i rat ko zás kor biz to sí ta ni kell a lec -
ke köny vet.”

(5) 2008. ja nu ár 1-jén az Ftv. 96.  §-ának (9) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A ma ga sabb ve ze tõi és a ve ze tõi meg bí zás – ha
e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a hat van ötö dik élet -
év be töl té sé ig szól hat. Ha a ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás
idõ tar ta má nak egy ré sze a hat van ötö dik élet év be töl té sét
köve tõen ke rül ne ki töl tés re, a ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás
a sze ná tus tag jai két har ma dá nak igen lõ sza va za tá val meg -
ho zott dön té sé vel ad ha tó meg, így a meg bí zás tel jes, a hat -

van ötö dik élet év be töl té sét meg ha la dó ré szé ben is ki tölt -
he tõ.”

(6) 2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az Ftv. 41.  §
(2) be kez dé sé nek „az érett sé gi vizs ga egyes vizs ga tár gya i -
ból mi lyen szin tû vizs ga le té te le szük sé ges, to váb bá” szö -
veg ré sze.

39.  § (1) Az 1–2., 4., 16., 34.  §, va la mint 38.  § (3) be kez -
dés a) pont ja alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ala pí tó
ok ira tát, mû kö dé si en ge dé lyét, il let ve e tör vény alap ján
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát 2007. de cem ber 31-ig
kell mó do sí ta ni.

(2) Az Ftv. – e tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott – 11.  §
(4) be kez dé sét az e tör vény hatályba lépésekor a fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv ál tal már
nyil ván tar tás ba vett kép zé sek te kin te té ben is al kal maz ni
kell.

(3) Az Ftv. – e tör vény 8.  §-ával meg ál la pí tott – 36.  §
(3)–(4) és (9) be kez dé sé ben fog lal ta kat az e tör vény
hatályba lépését köve tõen kez de mé nye zett in téz mé nyi át -
ala ku lás ese tén kell al kal maz ni.

40.  § (1) Az Ftv. – e tör vény 6.  §-ával meg ál la pí tott –
33.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt sza bá lyo kat az e tör vény
hatályba lépését köve tõen szak irá nyú to vább kép zés ke re -
té ben elsõ év fo lya mon ta nul má nya i kat meg kez dõ hall ga -
tók te kin te té ben, majd ezt köve tõen fel me nõ rend szer ben
kell al kal maz ni.

(2) Az Ftv. – e tör vény 21.  § (1) be kez dé sé vel meg ál la -
pí tott – 107.  § (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat az e tör vény
hatályba lépését köve tõen in dult ha tó sá gi el já rá sok ban kell 
al kal maz ni.

(3) Az Ftv. – e tör vény 24.  §-ával be ik ta tott – 117.  §
(5) be kez dé sé ben fog lal ta kat az e tör vény hatályba lépését
köve tõen in dí tott kö zös kép zés ese tén, il let ve e tör vény
hatályba lépését köve tõen in dult en ge dé lye zé si el já rá sok -
ban kell al kal maz ni.

41.  § (1) Az Ftv. – e tör vény 26.  §-ával ki egé szí tett –
125.  § (3) be kez dé sé nek e) pont já ban fog lal ta kat elsõ al ka -
lom mal a 2008. szep tem be ré tõl kez dõ dõ en az elsõ év -
folyamon ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ke re té ben ta nul má -
nyo kat foly ta tó hall ga tók te kin te té ben, majd ezt köve tõen
fel me nõ rend szer ben kell biz to sí ta ni.

(2) Az Ftv. – e tör vény 27.  §-ával mó do sí tott – 125/A.  §
(1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban fog lal ta kat a 2007. 
szep tem ber ben az elsõ év fo lya mon alap- és mes ter kép zés -
ben (egy sé ges, osz tat lan kép zés ben) ál la mi lag tá mo ga tott
kép zés ke re té ben ta nul má nya i kat meg kez dõ hall ga tók
 tekintetében, majd ezt köve tõen fel me nõ rend szer ben kell
al kal maz ni.

(3) Az Ftv. – e tör vény 28.  §-a, 29.  § (1) be kez dé se és
30.  §-a sze rint meg ál la pí tott – 127.  § (2) be kez dé sét, 129.  § 
(3) be kez dé sét, 133/A.  §-át elsõ al ka lom mal a 2008. ja -
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nuár 1-jé tõl kez dõ dõ en, il let ve a 2008. évi költ ség ve tés
ter ve zé se so rán kell al kal maz ni. Az Ftv. – e tör vény
28.  §-ával meg ál la pí tott – 127.  § (2) be kez dé se sze rin ti
a fel sõ ok ta tás 2008. évi tá mo ga tá sá nál al kal ma zott 2007.
évi bá zis ket tõ száz ti zen négy mil li árd fo rint.

(4) Az Ftv. – e tör vény 29.  § (2) be kez dé sé vel be ik ta -
tott – 129.  § (8) be kez dé sé ben fog lal ta kat a hall ga tói jut ta -
tá sok hoz nyúj tott tá mo ga tá sok ra a 2007. év tõl kez dõ dõ en
kell al kal maz ni.

42.  § (1) Az Ftv. – e tör vény 33.  § (2) be kez dé sé vel be -
ik ta tott – 139.  § (14) be kez dé sé ben fog lalt öt éves idõ tar -
tam, a hall ga tó val nem ren del ke zõ és mû kö dé sé nek szü ne -
te lé sét a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ért fe le -
lõs szerv nél e tör vény hatályba lépését meg elõ zõ en kez de -
mé nye zõ, ki zá ró lag hit éle ti kép zést foly ta tó fel sõ ok ta tá si
in téz mény te kin te té ben e tör vény hatályba lépésének nap -
ján kez dõ dik.

(2) Az Ftv. – e tör vény 36.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la -
pí tott – 147.  § 10. pont já ban fog lal ta kat elsõ al ka lom mal
az e tör vény hatályba lépését köve tõen fel vé te li jelentke -
zési ké rel met be nyúj tó sze mély re, kol lé gi u mi je lent ke zé si
ké rel met be nyúj tó hall ga tó ra, e tör vény hatályba lépését
köve tõen lé te sí tett men to ri meg ál la po dá sok ra, ille tõ leg
a 2008. szep tem be ré ben az elsõ év fo lya mon alap- és mes -
ter kép zés ben (egy sé ges, osz tat lan kép zés ben) ál la mi lag
tá mo ga tott kép zés ke re té ben ta nul má nya i kat meg kez dõ
hall ga tók ra, majd azt köve tõen fel me nõ rend szer ben kell
al kal maz ni. A már meg ál la pí tott ked vez mé nye ket, men -
tes sé ge ket, a meg kö tött meg ál la po dá sok ér vé nyes sé gét a
mó do sí tás nem érin ti.

(3) Az Ftv. – e tör vény 38.  § (3) be kez dés b) pont já ra
 tekintettel mó do sult – 84.  § (5) be kez dé sé ben fog lal ta kat
az e tör vény hatályba lépését köve tõen nyil ván tar tás ba vett
fel sõ ok ta tá si in téz mény te kin te té ben, to váb bá az e tör vény 
hatályba lépését köve tõen az Ftv. 106.  § (2) be kez dé sé ben
fog lalt sza bá lyok sze rint in dí tott alap- és mes ter kép zés
ese tén kell al kal maz ni. Az e tör vény hatályba lépését meg -
elõ zõ en nyil ván tar tás ba vett,  illetve ál la mi el is me rés sel
ren del ke zõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek, il let ve ezek nek az
in téz mé nyek nek olyan alap- és mes ter kép zé sei te kin te té -
ben, ame lyek in dí tá si el já rá sát az Ftv. 106.  § (2) be kez dé se 
sze rint szak ér tõi vé le mény be szer zé sé vel a Ma gyar Fel sõ -
ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság nál e tör vény hatályba -
lépését meg elõ zõ en már kez de mé nyez ték, il let ve ame lye -
ket e tör vény hatályba lépését meg elõ zõ en nyil ván tar tás ba
vet tek az Ftv. – e tör vénnyel meg vál toz ta tott – 84.  § (5) be -
kez dé sét 2010. szep tem ber 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(4) 2007. de cem ber 31-ig a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk -
re di tá ci ós Bi zott ság át ad ja a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós
rend szer mû kö dé sé ért fe le lõs szerv ré szé re az ál ta la a fel -
sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény 81.  §-ának
(6) be kez dé se alap ján föl ál lí tott or szá gos dok to ri nyil ván -
tar tás ban tá rolt ada to kat, me lye ket a továb biak ban a fel sõ -

ok ta tá si in for má ci ós rend szer mû kö dé sé ért fe le lõs szerv
tart nyil ván.

43.  § A köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. 
tör vény 2.  § (1) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[Köz hasz nú szer ve zet té mi nõ sít he tõ a Ma gyar or szá gon
nyil ván tar tás ba vett]

„h) a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság,
a Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács, a Ma gyar Rek to ri
Kon fe ren cia.”

44.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egész -
ség ügyi hoz zá já ru lás ról  szóló 1998. évi LXVI. tör vény
6.  § (4) be kez dés má so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„Az egész ség ügyi hoz zá já ru lást a ta nu ló után az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um fi ze ti
meg, a hall ga tó ese tén a fel sõ ok ta tá si in téz mény.”

45.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sét
meg ala po zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006.
évi CXXI. tör vény 31.  § (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

Melléklet
2007. évi CIV. tör vényhez

„2. számú melléklet
a 2005. évi CXXXIX. tör vényhez

I. A felsõoktatási intézményekben nyilvántartott
és kezelt személyes és különleges adatok

I/A. Az alkalmazottak adatai

1. E tör vény alap ján nyil ván tar tott ada tok:

a) név, nem, szü le té si név, szü le té si hely és idõ, any ja
neve, ál lam pol gár ság, azo no sí tó szám;

b) ál lan dó lak cím és tar tóz ko dá si hely;
c) mun ka vi szony ra, köz al kal ma zot ti jog vi szony ra,

meg bí zá si jog vi szony ra vo nat ko zó ada tok:
ca) a mun kál ta tó – több ese tén va la mennyi munkál -

tató – meg ne ve zé se, meg je löl ve, hogy mely mun kál ta tó val 
lé te sí tett fog lal koz ta tás ra irá nyu ló to váb bi jog vi szonyt,

cb) vég zett sé gi szint, szak kép zett ség, szak ké pe sí tés,
ide gen nyelv tu dás, tu do má nyos fo ko zat,

cc) mun ká ban töl tött idõ, köz al kal ma zot ti jog vi szony -
ba be szá mít ha tó idõ, be so ro lás sal kap cso la tos ada tok,

cd) ki tün te té sek, dí jak és más el is me ré sek, cí mek,
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ce) mun ka kör, ve ze tõi meg bí zás, mun ka kör be nem tar -
to zó fel adat ra tör té nõ meg bí zás, mun ka vég zés re irá nyu ló
to váb bi jog vi szony, fe gyel mi bün te tés, kár té rí tés re kö te le -
zés,

cf) mun ka vég zés ide je, túl mun ka ide je, mun ka bér,
 illetmény, to váb bá az azo kat ter he lõ tar to zás és an nak
 jogosultja,

cg) sza bad ság, ki adott sza bad ság,
ch) az al kal ma zott ré szé re tör té nõ ki fi ze té sek és azok

jog cí mei,
ci) az al kal ma zott ré szé re adott jut ta tá sok és azok jog -

cí mei,
cj) az al kal ma zott mun kál ta tó val szem ben fenn ál ló tar -

to zá sai és azok jog cí mei,
ck) ku ta tói te vé keny ség, tu do má nyos mun ka, mû vé sze -

ti al ko tói te vé keny ség, azok ered mé nyei, a dok to ri kép zés -
ben és dok to ri fo ko zat szer zé si el já rás ban ok ta tói, ku ta tói
mi nõ ség ben tör té nõ rész vé tel re vo nat ko zó ada tok,

cl) a 84.  § (5) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat;
d) az ok ta tói mun ka hall ga tói vé le mé nye zé sé nek ered -

mé nyei;
e) az ada to kat iga zo ló ok ira tok azo no sí tá sá ra szol gá ló

ada tok.

2. A töb bi adat az érin tett hoz zá já ru lá sá val tart ha tó
nyil ván.

3. Az 1. pont ban fel so rolt ada tok to váb bít ha tók: a fenn -
tar tó nak va la mennyi adat, a fenn tar tói jo gok gya kor lá sá -
hoz szük sé ges mér ték ben; a tár sa da lom biz to sí tá si, il let -
mény és mun ka bér vagy más jut ta tás ki fi ze tõ he lyé nek
min den olyan adat, amely az il let mény, mun ka bér vagy
más jut ta tás, jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz, igény be vé te -
lé hez szük sé ges; a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer mû -
kö dé sé ért fe le lõs szerv nek min den olyan adat, ame lyet
e tör vény sze rint a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer ke -
zel het; a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság -
nak min den olyan adat, amely ah hoz szük sé ges, hogy
meg ál la pít has sa a fel sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dé sé hez
szük sé ges fel té te lek meg lé tét; a bí ró ság nak, rend õrségnek, 
ügyész ség nek, a bí ró sá gi vég re haj tó nak, ál lam igaz ga tá si
szerv nek a konk rét ügy el dön té sé hez szük sé ges ada tok;
a mun ka vég zés re vo nat ko zó ren del ke zé sek el len õr zé sé re
jo go sul tak nak a fog lal koz ta tás sal össze füg gõ ada tok, a
nem zet biz ton sá gi szol gá lat nak va la mennyi adat; az ok ta -
tói mun ka hall ga tói vé le mé nye zé se ered mé nye it a fel sõ ok -
ta tá si in téz ménnyel hall ga tói, fog lal koz ta tá si jog vi szony -
ban ál lók szá má ra az in téz mé nyi sza bály zat ban meg ha tá -
ro zott mó don.

I/B. A hallgatók adatai

1. E tör vény alap ján nyil ván tar tott ada tok:

a) fel vé tel lel össze füg gõ ada tok:
aa) a je lent ke zõ neve, neme, szü le té si neve, any ja

neve, szü le té si he lye és ide je, ál lam pol gár sá ga, ál lan dó
 lakásának és tar tóz ko dá si he lyé nek címe és te le fon szá ma,

nem ma gyar ál lam pol gár ese tén a Ma gyar Köz tár sa ság
 területén való tar tóz ko dás jog cí me és a tar tóz ko dás ra jo go -
sí tó ok irat – kü lön tör vény sze rint a sza bad moz gás és tar -
tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek ese tén a tar tóz ko -
dá si jo got iga zo ló ok mány – meg ne ve zé se, szá ma,

ab) az érett sé gi vizs ga ada tai,

ac) a kö zép is ko la ada tai,

ad) a fel vé te li ké re lem el bí rá lá sá hoz szük sé ges ada tok,

ae) a fel vé te li el já rás ada tai;

b) a hall ga tói (kol lé gi u mi tag sá gi, dok tor je lölt) jog -
viszonnyal össze füg gõ ada tok:

ba) a hall ga tó neve, szü le té si neve, any ja neve, szü le té -
si he lye és ide je, ál lam pol gár sá ga, be je len tett la kó he lyé -
nek, tar tóz ko dá si he lyé nek címe, ér te sí té si címe és te le fon -
szá ma, elekt ro ni kus le vél cí me, nem ma gyar ál lam pol gár
ese tén a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén való tar tóz ko dás
jog cí me és a tar tóz ko dás ra jo go sí tó ok irat – kü lön tör vény
sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek ese tén a tar tóz ko dá si jo got iga zo ló ok mány –
meg ne ve zé se, szá ma,

bb) a hall ga tói (kol lé gi u mi tag sá gi, dok tor je löl ti, ven -
dég hall ga tói) jog vi szo nya ke let ke zé sé nek és meg szû né sé -
nek idõ pont ja és mód ja, a hall ga tó ál tal foly ta tott kép zés
meg ne ve zé se, ál la mi tá mo ga tott sá ga és mun ka rend je, a
hall ga tó ta nul má nya i nak ér té ke lé se, vizs ga ada tok, meg -
kez dett fél évek, igény be vett tá mo ga tá si idõ, a hall ga tói
jog vi szony szü ne te lé sé nek ide je, a kép zé si hoz zá já ru lás
ada tai,

bc) a kül föl di ta nul má nyok he lye, ide je,

bd) az el ért és be szá mí tott kre di tek, be szá mí tott ta nul -
má nyok,

be) a hall ga tói jut ta tá sok, kol lé gi u mi el he lye zés ada tai, 
a jut ta tá sok ra való jo go sult ság el bí rá lá sá hoz szük sé ges
ada tok (szo ci á lis hely zet, szü lõk ada tai, tar tás ra vo nat ko zó 
ada tok),

bf) a hall ga tói mun ka vég zés ada tai,

bg) a hall ga tói fe gyel mi és kár té rí té si ügyek kel kap cso -
la tos ada tok,

bh) a fo gya té kos ság gal élõ ket meg il le tõ kü lön le ges
 bánásmód el bí rá lá sá hoz szük sé ges ada tok,

bi) a hall ga tói bal eset re vo nat ko zó ada tok,

bj) a hall ga tó di ák iga zol vá nyá nak sor szá ma, a törzs lap
azo no sí tó szá ma,

bk) a hall ga tó azo no sí tó szá ma, tár sa da lom biz to sí tá si
azo no sí tó jele,

bl) a zá ró vizs gá ra (szak mai vizs gá ra, dok to ri vé dés re)
vo nat ko zó ada tok,

bm) a hall ga tói jog vi szony ból adó dó jo gok és kö te le -
zett sé gek tel je sí té sé hez szük sé ges ada tok;

c) a hall ga tói pá lya kö ve tés sel kap cso la tos ada tok;

d) a hall ga tó adó azo no sí tó jele;

e) az ada to kat iga zo ló ok ira tok azo no sí tá sá ra szol gá ló
ada tok.
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2. A töb bi adat az érin tett hoz zá já ru lá sá val tart ha tó
nyil ván.

3. Az ada tok to váb bít ha tók: a fenn tar tó nak va la mennyi 
adat, a fenn tar tói irá nyí tás sal össze füg gõ fel ada tok el lá tá -
sá hoz; a bí ró ság nak, rend õrségnek, ügyész ség nek, a bí ró -
sá gi vég re haj tó nak, ál lam igaz ga tá si szerv nek a konk rét
ügy el dön té sé hez szük sé ges adat; a nem zet biz ton sá gi szol -
gá lat ré szé re va la mennyi adat; a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós
rend szer mû kö dé sé ért fe le lõs szerv ré szé re va la mennyi
adat; a Di ák hi tel Köz pont nak a ta nul má nyok foly ta tá sá val
össze füg gõ ada tok.

II. A felsõoktatási információs rendszer
keretében nyilvántartott és kezelt személyes

és különleges adatok

II/A. Felsõoktatási intézménytörzs

E tör vény alap ján nyil ván tar tott ada tok:

a) a fel sõ ok ta tá si in téz mény
aa) fenn tar tó já nak neve, szék he lye címe, kép vi se lõ je

neve, ér te sí té si címe, el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, e-ma il),
ab) tiszt ség vi se lõi (rek tor, gaz da sá gi fõ igaz ga tó vagy

igaz ga tó, bel sõ el len õr zés ve ze tõ je, a gaz da sá gi ta nács
 elnöke és tag jai, az elõ ké szí tõ tes tü let el nö ke – ide ig le nes
in téz mény ve ze tõ – és tag jai, a ka rok ve ze tõi, az igaz ga tá si
fel ada tot el lá tó hi va tal ve ze tõ je) neve, ér te sí té si címe, el ér -
he tõ sé ge (te le fon, te le fax, e-ma il),

ac) e tör vény 31.  §-ában fog lal tak sze rin ti együtt mû kö -
dé si meg ál la po dás, és az ab ban sze rep lõ ada tok,

ad) a fel sõ fo kú kép zé sek szak fe le lõ sé nek neve, ok ta tói
azo no sí tó ja,

ae) köz hasz nú szer ve zet ként való mû kö dés ese tén a
fel ügye lõ bi zott ság tag ja i nak neve és ér te sí té si címe;

b) a Ma gyar or szá gon mû kö dõ kül föl di fel sõ ok ta tá si
 intézmény

ba) fenn tar tó já nak neve, szék he lye címe, kép vi se lõ je
és ma gyar or szá gi kép vi se lõ je neve, ér te sí té si címe, el ér he -
tõ sé ge (te le fon, te le fax, e-ma il),

bb) tiszt ség vi se lõi neve, ér te sí té si címe, el ér he tõ sé ge
(te le fon, te le fax, e-ma il),

bc) a fel sõ fo kú kép zé sek szak fe le lõ sé nek neve, ok ta tói
azo no sí tó ja;

c) a di ák ott hon
ca) fenn tar tó já nak neve, szék he lye címe, kép vi se lõ je

neve, ér te sí té si címe, el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, e-ma il),
cb) a di ák ott hon ve ze tõ jé nek neve, ér te sí té si címe, el ér -

he tõ sé ge (te le fon, te le fax, e-ma il),
cc) e tör vény 13.  §-ában fog lal tak sze rin ti együtt mû kö -

dé si meg ál la po dás, és az ab ban sze rep lõ ada tok;
d) A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság, a

Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács, a Ma gyar Rek to ri
Kon fe ren cia és a Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos
Kon fe ren ci á ja ese té ben

da) szer ve zet neve, szék he lye,

db) ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek, fel ügye lõ bi zott sá ga
tag ja i nak neve és ér te sí té si címe.

II/B. Alkalmazotti személyi törzs

1. E tör vény alap ján nyil ván tar tott ada tok:

a) név, nem, szü le té si név, szü le té si hely és idõ, any ja
neve, ál lam pol gár ság, azo no sí tó szám;

b) la kó hely, ér te sí té si cím;
c) mun ka vi szony ra, köz al kal ma zot ti jog vi szony ra,

meg bí zá si jog vi szony ra vo nat ko zó ada tok:
ca) a mun kál ta tó – több ese tén va la mennyi munkál -

tató – meg ne ve zé se (OM-azo no sí tó ja),
cb) vég zett sé gi szint, szak kép zett ség, szak ké pe sí tés,

ide gen nyelv-tu dás, tu do má nyos fo ko zat,
cc) mun ka kör, ve ze tõi meg bí zás,
cd) mun ka vég zés ide je,
ce) ku ta tói te vé keny ség, tu do má nyos mun ka, mûvé -

szeti al ko tói te vé keny ség, azok ered mé nyei, ki tün te té sek,
 díjak és más el is me ré sek, cí mek,

cf) a 84.  § (5) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko zat;
d) az ada to kat iga zo ló ok ira tok azo no sí tá sá ra szol gá ló

ada tok.

2. A töb bi adat az érin tett hoz zá já ru lá sá val tart ha tó
nyil ván.

3. Az 1. pont ban fel so rolt ada tok to váb bít ha tók: a tár -
sa da lom biz to sí tá si, il let mény és mun ka bér vagy más jut ta -
tás ki fi ze tõ he lyé nek min den olyan adat, amely az il let -
mény, mun ka bér vagy más jut ta tás, jo go sult ság meg ál la pí -
tá sá hoz, igény be vé te lé hez szük sé ges; a bí ró ság nak, rend -
õrségnek, ügyész ség nek, a bí ró sá gi vég re haj tó nak, ál lam -
igaz ga tá si szerv nek a konk rét ügy el dön té sé hez szük sé ges
ada tok; a nem zet biz ton sá gi szol gá lat nak va la mennyi adat,
a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek az al kal ma zott já val kap cso -
la tos min den adat.

II/C. A hallgatói, doktorjelölti személyi törzs

1. E tör vény alap ján nyil ván tar tott ada tok:

a) a hall ga tói (dok tor je löl ti) jog vi szonnyal össze füg gõ
ada tok:

aa) a hall ga tó (dok tor je lölt) neve, szü le té si neve, any ja
neve, szü le té si he lye és ide je, ál lam pol gár sá ga, neme,
 lakóhelye, tar tóz ko dá si he lye, ér te sí té si címe,

ab) nem ma gyar ál lam pol gár ese tén a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén való tar tóz ko dás jog cí me és a tar tóz ko dás -
ra jo go sí tó ok irat – kü lön tör vény sze rint a sza bad moz gás
és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek ese tén a tar -
tóz ko dá si jo got iga zo ló ok mány – meg ne ve zé se, szá ma,

ac) a jog vi szony ke let ke zé sé nek és meg szû né sé nek
idõ pont ja és mód ja,

ad) a hall ga tó ál tal foly ta tott kép zés meg ne ve zé se, ál la -
mi tá mo ga tott sá ga és mun ka rend je, meg kez dett fél évek,
a hall ga tói jog vi szony szü ne te lé sé nek ide je,
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ae) a kép zés so rán, il let ve azt meg elõ zõ en igény be vett
tá mo ga tá si idõ,

af) a kül föl di fel sõ ok ta tá si rész ta nul má nyok he lye, ide je,
ag) az elõny ben ré sze sí té si kö ve tel mé nyek tel je sü lé sé re

vo nat ko zó ada tok,
ah) kol lé gi u mi el he lye zés ese tén a kol lé gi um meg ne -

ve zé se, az el he lye zés kez de te és vége,
ai) di ák ott ho ni el he lye zés ese tén a di ák ott hon meg ne -

ve zé se és OM-azo no sí tó ja, az el he lye zés kez de te és vége,
aj) a fo gya té kos ság gal élõ ket meg il le tõ kü lön le ges

 bánásmód el bí rá lá sá hoz szük sé ges ada tok,
ak) a hall ga tói bal eset re vo nat ko zó ada tok,
al) a hall ga tó di ák iga zol vá nyá nak sor szá ma,
am) a törzs lap azo no sí tó szá ma,
an) a hall ga tó azo no sí tó szá ma, tár sa da lom biz to sí tá si

azo no sí tó jele,
ao) a zá ró vizs ga (szak mai vizs ga, dok to ri vé dés) szak -

ja, idõ pont ja és ered mé nye,
ap) a ki adott ok ira tok tar tal má ra és azo no sí tá sá ra

 vonatkozó ada tok;
b) a ki adott ok le vél, bi zo nyít vány ada tai,
ba) az iga zolt szak kép zett ség, szak ké pe sí tés meg ne ve -

zé se,
bb) az ok le vél, bi zo nyít vány kel te, alá író i nak neve,
bc) az ok le vél, bi zo nyít vány ki ál lí tá sá ra szol gá ló

nyom tat vány sor szá ma,
bd) a hall ga tó törzs köny vi szá ma,
be) az ok le vél, bi zo nyít vány egyéb ada tai,
bf) ok le vél mel lék let ada tai;
c) a hall ga tói pá lya kö ve tés sel kap cso la tos ada tok;
d) az ada to kat iga zo ló ok ira tok azo no sí tá sá ra szol gá ló

ada tok.

2. A töb bi adat az érin tett hoz zá já ru lá sá val tart ha tó
nyil ván.

3. Az ada tok to váb bít ha tók: a bí ró ság nak, rend -
õrségnek, ügyész ség nek, a bí ró sá gi vég re haj tó nak, ál lam -
igaz ga tá si szerv nek a konk rét ügy el dön té sé hez szük sé ges
adat; a nem zet biz ton sá gi szol gá lat ré szé re va la mennyi
adat; a Di ák hi tel Köz pont nak a ta nul má nyok foly ta tá sá val
össze füg gõ ada tok; a tár sa da lom biz to sí tá si ha tó ság nak
a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tás ra való jo go sult sá got meg -
ha tá ro zó ada tok; a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek a hoz zá
 jelentkezõ és vele hall ga tói (kol lé gi u mi tag sá gi, dok tor je -
löl ti) jog vi szony ban álló sze mély re vo nat ko zó va la mennyi 
adat; a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek a hoz zá fel vé tel re ke -
rült sze mé lyek re vo nat ko zó va la mennyi adat, a közokta -
tási in for má ci ós rend szer felé a ta nu lói jog vi szonnyal ren -
del ke zõ sze mé lyek re vo nat ko zó va la mennyi adat.

II/D. Felvételi személyi törzs

1. E tör vény alap ján nyil ván tar tott ada tok:

a) fel vé tel lel össze füg gõ ada tok:
aa) a je lent ke zõ neve, szü le té si neve, any ja neve, szü le -

té si he lye és ide je, neme, ál lam pol gár sá ga, la kó he lye és

tar tóz ko dá si he lye, ér te sí té si címe; nem ma gyar ál lam pol -
gár ese tén a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén való tartóz -
kodás jog cí me és a tar tóz ko dás ra jo go sí tó ok irat – kü lön
tör vény sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke zõ sze mé lyek ese tén a tar tóz ko dá si jo got iga zo ló
ok mány – meg ne ve zé se, szá ma,

ab) az érett sé gi vizs ga ada tai,
ac) a kö zép is ko la ada tai,
ad) a fel vé te li ké re lem el bí rá lá sá hoz szük sé ges ada tok,
ae) a fel vé te li el já rás ada tai.

2. A töb bi adat az érin tett hoz zá já ru lá sá val tart ha tó
nyil ván.

3. Az ada tok to váb bít ha tók: a bí ró ság nak, rend -
õrségnek, ügyész ség nek, a bí ró sá gi vég re haj tó nak, ál lam -
igaz ga tá si szerv nek a konk rét ügy el dön té sé hez szük sé ges
adat; a nem zet biz ton sá gi szol gá lat ré szé re va la mennyi
adat; a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek a hoz zá je lent ke zõ sze -
mély re vo nat ko zó va la mennyi adat; a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény nek a hoz zá fel vé tel re ke rült sze mé lyek re vo nat ko zó
va la mennyi adat.

2007. évi CV.
tör vény

a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében
történõ együttmûködésrõl és információcserérõl*

1.  § E tör vény ál la pít ja meg a Schen ge ni Vég re haj tá si
Egyez mény ke re té ben meg va ló su ló együtt mû kö dés és in -
for má ció cse re sza bá lya it.

2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
a) Schen ge ni In for má ci ós Rend szer (SIS): a Be ne lux

Gaz da sá gi Unió ál la mai, a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz -
tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa ság kor má nyai kö zött a kö -
zös ha tá ra i kon tör té nõ el len õr zé sek fo ko za tos meg szün te -
té sé rõl  szóló, 1985. jú ni us 14-i schen ge ni meg ál la po dás
vég re haj tá sá ról Schen gen ben 1990. jú ni us 19-én alá írt
egyez mény (a továb biak ban: Schen ge ni Vég re haj tá si
Egyez mény) IV. címe sze rin ti in for má ci ós rend szer,

b) a SIS nem ze ti ré sze (N.SIS): olyan in for má ci ós rend -
szer, amely nek adat tar tal ma meg egye zik a Köz pon ti SIS,
va la mint a SIS-ben részt vevõ va la mennyi ál lam adat ál lo -
má nyá val, amely a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ
le kér de zés cél já ra szol gál,

c) fi gyel mez te tõ jel zés: az a SIS-ben el he lye zett adat,
amely le he tõ vé te szi, hogy az el ren delt in téz ke dés cél já ból 
va la mely sze mély vagy tárgy azo no sít ha tó le gyen,

* 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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d) ki egé szí tõ in for má ció: a fi gyel mez te tõ jel zés sel
össze füg gõ, a SIS-ben nem sze rep lõ adat, amely a sze mély 
vagy tárgy azo no sí tá sát, il let ve az el ren delt in téz ke dés
vég re haj tá sát se gí ti elõ,

e) SIRENE Iro da: a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer
Ki egé szí tõ In for má ci ó i nak Cse ré jét Biz to sí tó Nem ze ti Ha -
tó ság,

f) SI RE NE-ké zi könyv: az Eu ró pai Kö zös sé gek Bi zott -
sá gá nak a SI RE NE-ké zi könyv mó do sí tá sá ról  szóló
2006/757/EK és 2006/758/EK eu ró pai bi zott sá gi ha tá ro zat 
mel lék le te ként köz zé tett ké zi könyv,

g) meg je lö lés: a fi gyel mez te tõ jel zés hez csa tolt meg -
jegy zés, amellyel a SIS-ben részt vevõ ál lam azt jel zi,
hogy a fi gyel mez te tõ jel zés alap ján vég re haj tan dó in téz ke -
dést a te rü le tén nem hajt ja vég re, mert az nem ze ti jo gá val,
nem zet kö zi kö te le zett sé ge i vel vagy alap ve tõ nem ze ti ér -
de ke i vel nem egyez tet he tõ össze.

3.  § Az N.SIS in for ma ti kai köz pont já nak (a továb biak -
ban: N.SIS Hi va tal) fel ada ta it a Kor mány ál tal ki je lölt
szerv lát ja el, amely en nek ke re té ben:

a) biz to sít ja az N.SIS fo lya ma tos mû kö dé sé nek tech ni -
kai és sze mé lyi fel té te le it,

b) biz to sít ja az e tör vény ben erre fel jo go sí tott szer ve ze -
tek nek a SIS adat bá zi sá hoz tör té nõ hoz zá fé ré sét,

c) gon dos ko dik fi gyel mez te tõ jel zé sek ként az arra kö -
te le zett szer ve ze tek ál tal to váb bí tott ada tok el he lye zé sé rõl
az N.SIS-be, és ez zel egy ide jû leg meg kül di azo kat a Köz -
pon ti SIS-nek,

d) nyil ván tar tást ve zet az N.SIS-ben tör té nõ adat ke ze -
lé si és adat fel dol go zá si te vé keny sé gek rõl, és a hoz zá fé ré si 
jo go sult sá gok ról,

e) az ál ta la vég zett N.SIS-be tör té nõ adat to váb bí tás so -
rán fel me rü lõ több szö rös jel zés el he lye zés kez de mé nye zé -
sé rõl – az adat el he lye zést kez de mé nye zõ szerv mel -
lett – ha la dék ta la nul ér te sí ti a SIRENE Iro dát,

f) gon dos ko dik a te vé keny sé gé vel össze füg gõ adat biz -
ton sá gi, adat vé del mi kö ve tel mé nyek be tar tá sá ról.

4.  § (1) A SIRENE Iro da e tör vény ben és az Eu ró pai
Unió jogi ak tu sá ban meg ha tá ro zott fel ada ta it a Nem zet kö -
zi Bûn ügyi Együtt mû kö dé si Köz pont (NEBEK) lát ja el.

(2) A SIRENE Iro da biz to sít ja a ki egé szí tõ in for má ci ók
cse ré jét, vég zi az N.SIS-ben el he lye zett ada tok mi nõ sé gé -
nek el len õr zé sét, és szük ség ese tén meg ke re si az ada tot
meg kül dõ szer vet az adat he lyes bí té se vagy to váb bi adat
köz lé se cél já ból.

(3) A SIRENE Iro da fel ada tai vég re haj tá sa ér de ké ben
hoz zá fé rés sel ren del ke zik a SIS-ben tá rolt ada tok hoz.

(4) A SIRENE Iro da nyil ván tar tást ve zet a ki egé szí tõ in -
for má ci ók be szer zé sé rõl, to váb bí tá sá ról és az ah hoz tör té -
nõ hoz zá fé ré si jo go sult sá gok ról.

5.  § (1) A SIS-be fi gyel mez te tõ jel zést kell el he lyez ni:
a) ar ról, aki vel szem ben át adás cél já ból eu ró pai el fo ga -

tó pa ran csot vagy ki ada tás cél já ból nem zet kö zi el fo ga tó pa -
ran csot bo csá tot tak ki,

b) ar ról, akit a rend õrségrõl  szóló tör vény sze rin ti el -
tûnt sze mély nek kell te kin te ni, és e miatt kö rö zé sét ren del -
ték el,

c) ar ról, akit a bün te tõ el já rás ban ter helt ként vagy ta nú -
ként kí ván nak idéz ni, de la kó- vagy tar tóz ko dá si he lye is -
me ret len és e miatt kö rö zé sét ren del ték el,

d) ar ról, aki sza bad ság vesz tés bün te té sé nek le töl té sét,
vagy a vele szem ben el ren delt kény szer gyógy ke ze lés vég -
re haj tá sát nem kezd te meg, és e miatt kö rö zé sét ren del ték
el, de az eu ró pai el fo ga tó pa rancs vagy a nem zet kö zi el fo -
ga tó pa rancs ki bo csá tá sá nak tör vényi fel té te lei nem áll nak
fenn,

e) ar ról a nem EGT-ál lam pol gár kül föl di rõl, aki be uta -
zá si és tar tóz ko dá si ti la lom ha tá lya alatt áll, ki vé ve, ha a
be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom el ren de lé sé re a ki sza bott, 
de meg nem fi ze tett hely szí ni bír ság vagy sza bály sér té si
bír ság vég re haj tá sá nak ered mény te len sé ge  miatt ke rült
sor,

f) ar ról a sze mély rõl vagy gép jár mû rõl, aki vel avagy
amellyel kap cso lat ban az el já rás jel le gé nek lep le zé sé vel
(pu ha to lás) vagy a ki lé tét lep le zõ fe dett nyo mo zó igény be -
vé te lé vel a Rend õr ség vagy a Vám- és Pénz ügy õr ség in -
for má ció gyûj tést vagy adat el len õr zést vé gez,

g) ar ról a 6.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tárgy ról, 
amely nek kö rö zé sét ren del ték el,

h) ar ról az ok mány ról, il let ve an nak a gép jár mû nek a
ha tó sá gi jel zé sé rõl, amely nek el vesz té sét, el tu laj do ní tá sát, 
meg sem mi sü lé sét az ok mány ra vo nat ko zó köz pon ti ha tó -
sá gi nyil ván tar tás ba be je gyez ték.

(2) A SIRENE Iro da – ha ezt a SIS le he tõ vé te szi – a fi -
gyel mez te tõ jel zés hez meg je lö lés csa to lá sát kez de mé nye -
zi, ha ész le li, hogy a SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam fi gyel -
mez te tõ jel zé se alap ján el ren delt in téz ke dés a ma gyar jog -
gal, a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi kö te le zett sé ge i vel
vagy alap ve tõ nem ze ti ér de ke i vel nem egyez tet he tõ össze,
és e miatt az nem hajt ha tó vég re.

(3) A meg je lö lés SIS-be tör té nõ fel vé te le ér de ké ben a
SIRENE Iro da a SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam SIRENE
Iro dá ját ke re si meg.

6.  § (1) A sze mé lyek re vo nat ko zó fi gyel mez te tõ jel zés
leg fel jebb a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) csa lá di név és utó név (utó ne vek), szü le té si csa lá di
név és utó név (utó ne vek), adott eset ben ál név (ál ne vek),

b) kü lö nös, ob jek tív és nem vál to zó tes ti is mer te tõ je -
gyek,

c) szü le té si hely és idõ,
d) nem,
e) ál lam pol gár ság,
f) fi gye lem fel hí vás arra, hogy az érin tett sze mély eset -

leg fegy vert tart hat ma gá nál,
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g) fi gye lem fel hí vás arra, hogy az érin tett sze mély eset -
leg erõ sza ko san vi sel ked het,

h) a fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé sé nek in do ka,
i) a fo ga na to sí tan dó in téz ke dés.

(2) Az (1) be kez dés f) és g) pont já ban meg ha tá ro zott
ada to kat csak az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) és f) pont já ban
meg ha tá ro zott fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé se cél já ból
le het to váb bí ta ni.

(3) A SIS-be a kö vet ke zõ tár gyak ra vo nat ko zó ada to kat
kell to váb bí ta ni:

a) 50 cm3-t meg ha la dó hen ger ûr tar tal mú gép jár mû,
b) 750 kg-ot meg ha la dó ön sú lyú után fu tó és la kó ko csi,
c) lõ fegy ver,
d) ki töl tött vagy ki töl tet len úti ok mány, sze mély azo no -

sí tó iga zol vány, tar tóz ko dás ra jo go sí tó en ge dély, ve ze tõi
en ge dély és gép jár mû for gal mi en ge dély,

e) a gép jár mû kü lön jog sza bály sze rin ti ha tó sá gi jel zé se,
f) fel jegy zett sor szá mú bank jegy.

7.  § (1) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja alap ján fi -
gyel mez te tõ jel zés el he lye zé sé re ab ban az eset ben van le -
he tõ ség, ha meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy az in for má ció -
gyûj tés sel vagy adat el len õr zés sel érin tett sze mély öt évi
vagy azt meg ha la dó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn -
tet tet fog el kö vet ni (ké szít elõ) a SIS-t al kal ma zó ál lam te -
rü le tén, ab ban az eset ben is, ha a ma gyar tör vény sze rint az 
elõ ké szü let nem bün te ten dõ.

(2) A SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam fi gyel mez te tõ jel -
zé se alap ján vég zett – az 5.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja
sze rin ti – in for má ció gyûj tés vagy adat el len õr zés ered mé -
nye ként a Rend õr ség, il let ve a Vám- és Pénz ügy õr ség a
kö vet ke zõ ada tot to váb bít hat ja a SIRENE Iro dán ke resz tül 
az adott fi gyel mez te tõ jel zést ki bo csá tó kül föl di ha tó ság -
nak:

a) a fi gyel mez te tõ jel zés sel érin tett sze mély vagy jár -
mû meg ta lá lá sá nak té nye, kö rül mé nyei,

b) az in téz ke dés he lye, ide je, in do ka,
c) az út vo nal és az úti cél,
d) a hasz nált jár mû azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada tok,
e) a szál lí tott tár gyak ra vo nat ko zó ada tok.

8.  § Az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja ese tén a 6.  §
(1) be kez dé se és a 14.  § sze rin ti ada to kat az eu ró pai vagy
nem zet kö zi el fo ga tó pa ran csot ki bo csá tó bí ró ság meg kül di 
a SIRENE Iro dá nak, amely to váb bít ja az N.SIS Hi va tal -
nak a fi gyel mez te tõ jel zés N.SIS-be tör té nõ el he lye zé se
cél já ból.

9.  § (1) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek b)–d) pont ja ese tén a
6.  § (1) be kez dé se sze rin ti ada to kat a kö rö zést foly ta tó
rend õri szerv meg kül di a SIRENE Iro dá nak, amely to váb -
bít ja az N.SIS Hi va tal nak a fi gyel mez te tõ jel zés N.SIS-be
tör té nõ el he lye zé se cél já ból.

(2) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja ese tén a 6.  §
(1) be kez dé se, il le tõ leg a (3) be kez dé sé nek a) és b) pont ja

sze rin ti ada to kat a Rend õr ség vagy a Vám- és Pénz ügy õr -
ség in for má ció gyûj tést vagy adat el len õr zést vég zõ szer ve
meg kül di a SIRENE Iro dá nak, amely to váb bít ja az N.SIS
Hi va tal nak a fi gyel mez te tõ jel zés N.SIS-be tör té nõ el he -
lye zé se cél já ból.

(3) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek g) pont ja ese tén a 6.  §
(3) be kez dé sé nek a)–c) és f) pont ja sze rin ti ada to kat a kö -
rö zést foly ta tó rend õri szerv meg kül di a SIRENE Iro dá -
nak, amely to váb bít ja az N.SIS Hi va tal nak a fi gyel mez te tõ 
jel zés N.SIS-be tör té nõ el he lye zé se cél já ból.

10.  § (1) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja ese tén a 6.  §
(1) be kez dé se sze rin ti ada to kat az ide gen ren dé sze ti ha tó -
ság meg kül di a SIRENE Iro dá nak, amely to váb bít ja az
N.SIS Hi va tal nak a fi gyel mez te tõ jel zés N.SIS-be tör té nõ
el he lye zé se cél já ból.

(2) A be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom ha tá lya alatt álló
sze mé lyek re vo nat ko zó fi gyel mez te tõ jel zést a SIRENE
Iro da nem to váb bít ja az N.SIS-be, il let ve a már to váb bí tott
fi gyel mez te tõ jel zést tör li, ha az érin tett sze mély a SIS-t al -
kal ma zó kül föl di ál lam ál tal ki adott tar tóz ko dá si en ge -
déllyel ren del ke zik, fel té ve, hogy azt a ki egé szí tõ in for má -
ci ók to váb bí tá sát köve tõen nem von ták vissza.

(3) A be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom ha tá lya alatt álló
sze mé lyek re vo nat ko zó fi gyel mez te tõ jel zést a SIRENE
Iro da ha la dék ta la nul tör li az N.SIS-bõl, amennyi ben a
SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam jel zi, hogy az érin tett ré szé -
re tar tóz ko dá si en ge délyt ál lí tott ki.

11.  § Az 5.  § (1) be kez dé sé nek h) pont ja ese tén a 6.  §
(3) be kez dé sé nek d) és e) pont ja sze rin ti ada to kat

a) arra az el ve szett, el tu laj do ní tott vagy meg sem mi sült
sze mély azo no sí tó iga zol vány ra vo nat ko zó an, amely nek
el vesz té sét, el tu laj do ní tá sát meg sem mi sü lé sét, a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz igaz ga tá si szerv a sze -
mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ba be je gyez te, a sze mé -
lyi adat- és lak cím nyil ván tar tást ke ze lõ köz pon ti szerv,

b) arra az el ve szett, el tu laj do ní tott, meg sem mi sült úti
ok mány ra vo nat ko zó an, amely nek el vesz té sét, el tu laj do -
ní tá sát, meg sem mi sü lé sét, a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott köz igaz ga tá si szerv az úti ok mány-nyil ván tar tás ba 
be je gyez te, a köz pon ti úti ok mány-nyil ván tar tó szerv,

c) arra az el ve szett, el tu laj do ní tott, meg sem mi sült ve -
ze tõi en ge dély re, for gal mi en ge dély re, il let ve gép jár mû
kü lön jog sza bály sze rin ti ha tó sá gi jel zé sé re vo nat ko zó an,
amely nek el vesz té sét, el tu laj do ní tá sát, meg sem mi sü lé sét,
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz igaz ga tá si szerv
a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ba be je gyez te, a köz -
pon ti köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tó szerv,

d) arra az el ve szett, el tu laj do ní tott, meg sem mi sült úti
ok mány ra és tar tóz ko dás ra jo go sí tó en ge dély re vo nat ko zó
ada tot, amely nek el vesz té sét, el tu laj do ní tá sát, meg sem mi -
sü lé sét az ide gen ren dé sze ti ha tó ság a köz pon ti ide gen ren -
dé sze ti nyil ván tar tás ba be je gyez te, a köz pon ti ide gen ren -
dé sze ti nyil ván tar tást ke ze lõ szerv
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to váb bít ja az N.SIS Hi va tal nak a fi gyel mez te tõ jel zés
N.SIS-be tör té nõ el he lye zé se cél já ból.

12.  § (1) Az ada tok to váb bí tá sa – a 8–10.  §-ban meg ha -
tá ro zott ese tek ben a SIRENE Iro da köz re mû kö dé sé vel – a
SI RE NE-ké zi könyv ren del ke zé se i nek meg fele lõen tör té -
nik.

(2) A 8–10.  § alap ján ada tot to váb bí tó szerv ha la dék ta -
la nul ér te sí ti a SIRENE Iro dát, il let ve a 11.  § alap ján ada -
tot to váb bí tó az N.SIS Hi va talt, ha az ál ta la to váb bí tott
adat mó do sí tá sa, ki egé szí té se, ja ví tá sa vagy tör lé se szük -
sé ges.

13.  § Ki egé szí tõ in for má ci ót a SIRENE Iro da a kö vet -
ke zõ ese tek ben to váb bít hat:

a) a fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé se elõtt kon zul tá ció
vagy tá jé koz ta tás cél já ból,

b) az el ren delt in téz ke dés vég re haj tá sa ér de ké ben,
c) ha az el ren delt in téz ke dést nem le het vég re haj ta ni,
d) ha a SIS-ben el he lye zett adat ki ja ví tá sa, he lyes bí té se 

szük sé ges,
e) a fi gyel mez te tõ jel zé sek össze egyez tet he tõ sé gé nek,

il let ve el sõbb sé gé nek tisz tá zá sa ér de ké ben,
f) a hoz zá fé ré si jog gya kor lá sá nak tisz tá zá sa ér de ké -

ben.

14.  § Az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti fi gyel -
mez te tõ jel zés el he lye zé se ese tén – ez zel egy ide jû leg – a
SIRENE Iro da a SIS-t al kal ma zó ál la mok ré szé re to váb bít -
ja a kö vet ke zõ ki egé szí tõ in for má ci ó kat is:

a) az eu ró pai, il let ve nem zet kö zi el fo ga tó pa ran csot ki -
bo csá tó bí ró ság meg ne ve zé se,

b) az el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sá nak ide je, szá ma,
c) a bûn cse lek mény jogi mi nõ sí té se,
d) a bûn cse lek mény el kö ve té si he lye és ide je, a ke re sett 

sze mély rész vé te lé nek mód ja a bûn cse lek mény ben,
e) a jog erõ sen ki sza bott sza bad ság vesz tés tar ta ma,

 illetve a bûn cse lek mény  miatt ki szab ha tó sza bad ság vesz -
tés tar ta má nak fel sõ ha tá ra.

15.  § A SIRENE Iro da a ki egé szí tõ in for má ci ók be szer -
zé se és to váb bí tá sa cél já ból – az adat igény lés cél já nak
meg ha tá ro zá sa mel lett – az aláb bi ada tok át vé te lé re jo go -
sult:

a) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló tör vény sze rin ti sze mé lyi adat- és lak -
cím nyil ván tar tás ból a pol gár sze mély azo no sí tó iga zol vá -
nyá nak, to váb bá sze mé lyi azo no sí tó já ról és lak cí mé rõl ki -
adott ha tó sá gi iga zol vá nyá nak ok mány azo no sí tó ja, név-
és lak cím ada tai, any ja neve, arc kép má sa, ál lam pol gár sá -
ga, szü le té si he lye, szü le té si ide je, neme, csa lá di ál la po ta,
a há zas ság kö tés he lye, a nyil ván tar tás ból való ki ke rü lés
oka, he lye és ide je,

b) a kül föld re uta zás ról  szóló tör vény sze rin ti úti ok -
mány-nyil ván tar tás ból ar ról, hogy az érin tett sze mély ren -
del ke zik-e ér vé nyes úti ok mánnyal, va la mint az úti ok -

mány bir to ko sá nak csa lá di és utó ne ve – ide ért ve a szü le té -
si csa lá di és utó ne vet is –, arc kép má sa, az úti ok mány el -
vesz té sé nek, el tu laj do ní tá sá nak, meg sem mi sü lé sé nek, il -
le tõ leg meg ke rü lé sé nek té nye, va la mint az úti ok mány ok -
mány azo no sí tó já nak meg je lö lé se ese tén az úti ok mány ki -
adá sá nak, cse ré jé nek, vissza vo ná sá nak, ér vé nyes sé gé nek,
el vesz té sé nek, el tu laj do ní tá sá nak, meg sem mi sü lé sé nek,
ta lá lá sá nak, meg ke rü lé sé nek té nye,

c) a sze mély azo no sí tó jel és a meg hí vó ada ta i nak ki vé -
te lé vel a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról
és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény sze rin ti ide gen ren dé sze ti
rész nyil ván tar tá sok ban sze rep lõ összes adat,

d) a sze mély azo no sí tó jel ki vé te lé vel a sza bad moz gás
és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról
és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény sze rin ti rész nyil ván tar tá -
sok ban sze rep lõ, az EGT-ál lam pol gár har ma dik or szág be -
li csa lád tag já ra vo nat ko zó összes adat,

e) a kö rö zé si nyil ván tar tás ból a nyil ván tar tás ban sze -
rep lõ összes adat,

f) az eu ró pai vagy a nem zet kö zi el fo ga tó pa ran csot ki -
bo csá tó bí ró ság tól az e tör vény 6.  §-a (1) be kez dé sé nek b),
f) és g) pont já ban meg ha tá ro zott adat, il let ve fel té te le zés,
va la mint a 14.  §-ban meg ha tá ro zott ada tok,

g) a sze mé lyi azo no sí tó ki vé te lé vel a bûn ügyi nyil ván -
tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról  szóló tör -
vény sze rin ti kény szer in téz ke dés alatt ál lók nyil ván tar tá -
sá ban, a bün te tõ el já rás alatt ál lók nyil ván tar tá sá ban, va la -
mint a dak ti lo szkó pi ai és fény kép nyil ván tar tás ban sze rep -
lõ összes adat,

h) a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl  szóló tör vény
sze rin ti fog va tar tot ti nyil ván tar tás ból a fog va tar tott sze -
mély azo no sí tó ada tai, fény ké pe és lak cí me,

i) a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló tör vény
sze rin ti

– en ge dély-nyil ván tar tás ból a jár mû ve ze tõ sze mély -
azo no sí tó ada ta és lak cí me, arc fény ké pe, az en ge dély tí pu -
sá ra, ok mány azo no sí tó je lé re, ki adá sá ra, ér vé nyes sé gé re
(ide jé re, ka te gó ri á já ra), cse ré jé re és vissza vo ná sá ra, el tu -
laj do ní tá sá ra, meg sem mi sü lé sé re, el vesz té sé re, ta lá lá sá ra,
meg ke rü lé sé re vo nat ko zó ada tok,

– jár mû nyil ván tar tás ból – a régi tu laj do nos (át ru há zó)
tu laj don jog-vál to zás hoz kap cso ló dó be je len té si kö te le -
zett ség tel je sí té se idõ pont já nak ki vé te lé vel – az összes
adat,

j) az en ge déllyel ren del ke zõ sze mély egész ség ügyi al -
kal mas sá gá nak idõ tar ta ma ki vé te lé vel a lõ fegy ve rek rõl és
lõ sze rek rõl  szóló tör vény sze rin ti lõ fegy ve rek köz pon ti
nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ összes adat.

16.  § Az 5.  § (1) be kez dé sé nek g), il let ve h) pont ja sze -
rin ti cél ból a SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam ál tal el he lye -
zett fi gyel mez te tõ jel zés alap ján meg ta lált tár gyat, ok -
mányt, vagy ha tó sá gi jel zést le kell fog lal ni, és az Eu ró pai
Unió tag ál la ma i val foly ta tott bûn ügyi együtt mû kö dés rõl
 szóló tör vénynek a tár gyak vissza adá sá ra vo nat ko zó ren -
del ke zé sei ér te lem sze rû al kal ma zá sá val a SIRENE Iro dán
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ke resz tül az adott fi gyel me zte tõ jel zést ki bo csá tó kül föl di
ha tó ság nak kell át ad ni.

17.  § A SIS-ben ke zelt ada tok hoz hoz zá fé ré si jo go sult -
ság gal ren del ke zik:

a) a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró ság és ügyész ség a fi -
gyel mez te tõ jel zé sek tel jes kö rét érin tõ en;

b) a Rend õr ség nyo mo zó ha tó sá gi, köz biz ton ság-
 védelmi, kö rö zé si, va la mint ha tár ren dé sze ti fel ada tai el lá -
tá sá hoz, va la mint a vám ha tó ság nyo mo zó ha tó sá gi fel ada -
tai el lá tá sá hoz a fi gyel mez te tõ jel zé sek tel jes kö rét érin -
tõen;

c) az ide gen ren dé sze ti ha tó ság
ca) be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom ha tá lya alatt álló

sze mé lyek re vo nat ko zó ada tot érin tõ en,
cb) ki töl tött vagy ki töl tet len úti ok mány ra, sze mély -

azo no sí tó iga zol vány ra, tar tóz ko dás ra jo go sí tó en ge dély -
re, ve ze tõi en ge dély re vo nat ko zó ada tot érin tõ en;

d) a jár mû for ga lom ba he lye zé sé vel kap cso la tos el já -
rás ban a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tás kör ben el já ró szerv,
va la mint a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tó szerv

da) az el lo pott, jog el le ne sen hasz nált vagy el ve szett,
50 cm3-t meg ha la dó hen ger ûr tar tal mú gép jár mû re vo nat -
ko zó ada tot érin tõ en,

db) az el lo pott, jog el le ne sen hasz nált vagy el ve szett,
750 kg-ot meg ha la dó sa ját tö me gû után fu tó ra, il let ve la kó -
ko csi ra vo nat ko zó ada tot érin tõ en,

dc) az el lo pott, jog el le ne sen fel hasz nált, el ve szett vagy 
ér vény te le ní tett, ki töl tött gép jár mû for gal mi en ge dély re
vo nat ko zó ada tot érin tõ en,

dd) az el lo pott, jog el le ne sen fel hasz nált vagy el ve szett, 
ki töl tet len, a dc) al pont sze rin ti köz ok irat ra vo nat ko zó
ada tot érin tõ en,

de) az el lo pott, jog el le ne sen fel hasz nált, el ve szett vagy 
ér vény te le ní tett gép jár mû kü lön jog sza bály sze rin ti ha tó -
sá gi jel zé sé re vo nat ko zó ada tot érin tõ en.

18.  § (1) Az adat ke ze lés és az adat fel dol go zás jog sze rû -
sé ge és jog sze rû sé gé nek el len õriz he tõ sé ge cél já ból a
SIRENE Iro da, va la mint az N.SIS Hi va tal nyil ván tar tást
ve zet a SIS-be tör té nõ adat be vi tel rõl, a SIS-ben tör té nõ
adat mó do sí tás ról, va la mint adat tör lés rõl.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás tar tal maz za:
a) az érin tett sze mély ne vét, szü le té si he lyét és ide jét,

ál lam pol gár sá gát,
b) az adat be vi tel, -mó do sí tás, -tör lés té nyét és idõ pont -

ját,
c) az adat be vi telt, -mó do sí tást vagy -tör lést el ren de lõ

szerv meg ne ve zé sét és az in téz ke dés jog alap ját, va la mint
az in téz ke dést vég re haj tó sze mély azo no sí tó ada tát,

d) a ki egé szí tõ in for má ci ó kat szol gál ta tó szerv meg ne -
ve zé sét, va la mint a szol gál ta tott ada tok kö rét.

(3) A sze mé lyes ada tok to váb bí tá sá ról az N.SIS Hi va tal, 
il le tõ leg a SIRENE Iro da – az ál ta la to váb bí tott ada tok te -

kin te té ben – adat to váb bí tá si nyil ván tar tást ve zet, amely
tar tal maz za:

a) az érin tett sze mély ne vét, szü le té si he lyét és ide jét,
ál lam pol gár sá gát,

b) az adat ke ze lõ nyil ván tar tá si azo no sí tó ját,
c) a to váb bí tott ada tok kö rét, az adat to váb bí tás cél ját és 

jog alap ját,
d) az adat igény lõ meg ne ve zé sét,
e) az adat to váb bí tás idõ pont ját.

(4) A SIRENE Iro da az (1)–(3) be kez dés ren del ke zé sét
a ki egé szí tõ in for má ció te kin te té ben is al kal maz za.

(5) A (3) be kez dés sze rin ti adat to váb bí tá si nyil ván tar tás 
alap ján – ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – az érin tett
jo go sult meg is mer ni, hogy adat szol gál ta tás ala nya volt-e.

(6) A (2) és (3) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás ba csak a
fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé se cél já ból ada tot to váb bí tó
szerv az ál ta la to váb bí tott adat te kin te té ben, to váb bá a
SIRENE Iro da és az adat vé del mi biz tos te kint het be.

(7) A (2) és (3) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás ada ta it
há rom évig meg kell õriz ni.

19.  § (1) A SIRENE Iro da kö te les az érin tet tet – ké rel -
mé re – tá jé koz tat ni ar ról, hogy a SIS-ben, va la mint a ki -
egé szí tõ in for má ci ók kö zött róla mi lyen ada tot ke zel, ki -
nek és mi lyen cél ból to váb bí tott ada tot. A tá jé koz ta tás ak -
kor ta gad ha tó meg, ha azt kü lön tör vény le he tõ vé te szi, il -
let ve, ha ez a fi gyel mez te tõ jel zés sel kap cso la tos in téz ke -
dés jog sze rû vég re haj tá sa vagy har ma dik sze mély jo ga i -
nak vé del me ér de ké ben szük sé ges. A meg ta ga dás té nyé rõl 
és jog alap já ról az érin tet tet tá jé ko ztat ni kell.

(2) Ha az érin tett olyan ada tok ról kér tá jé koz ta tást, ame -
lyet más, SIS-t al kal ma zó ál lam he lye zett el a SIS-ben, ak -
kor a ké rel met – vá lasz adás cél já ból – az érin tett ál lam
köz pon ti ha tó sá gá nak kell meg kül de ni.

20.  § (1) A SIS-sel össze füg gés ben vég zett adat ke ze lés
jog sze rû sé gét, il le tõ leg az adat ke ze lés jog sze rû sé gét ki fo -
gá so ló be je len té se ket a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a
köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló tör vény ben fog -
lal tak alap ján az adat vé del mi biz tos el len õr zi, il le tõ leg
vizs gál ja ki.

(2) Ha a be je len tés sel érin tett ada to kat más, SIS-t al kal -
ma zó ál lam ille té kes ha tó sá ga he lyez te el a SIS-be, az
adat vé del mi biz tos a be je len tést az érin tett tag or szág el len -
õr zõ ha tó sá gá nak be vo ná sá val vizs gál ja ki.

21.  § (1) A fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé sé nek el ren de -
lé se, va la mint vissza vo ná sa és vissza vo ná sá nak el mu lasz -
tá sa, a fi gyel mez te tõ jel zés adat tar tal má nak mó do sí tá sa
 miatti jog or vos lat ra a fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé sét el -
ren de lõ bí ró ság, ha tó ság vagy szerv el já rá sá ra vo nat ko zó
tör vényt kell al kal maz ni.

(2) Ha a fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé sét a SIS-t al kal -
ma zó kül föl di ál lam ren del te el, és Ma gyar or szá gon in for -
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má ció me rül fel arra, hogy va la mely adat té ves vagy azt
jog el le ne sen tá rol ják, ak kor az (1) be kez dés sze rin ti jog or -
vos lat ra az el ren de lõ ál lam jog sza bá lyai sze rint van le he -
tõ ség. Eb ben az eset ben a jog or vos la tot a SIRENE Iro dán
ke resz tül le het az érin tett kül föl di ál lam ille té kes bí ró sá gá -
nál vagy ha tó sá gá nál kez de mé nyez ni. Ha a SIRENE Iro da
meg ke re sé sé re az érin tett kül föl di ál lam az ada tot nem ja -
vít ja ki vagy nem tör li, a SIRENE Iro da a Schen ge ni Vég -
re haj tá si Egyez mény 115. cik ké nek (1) be kez dé sé ben em -
lí tett kö zös el len õr zõ ha tó ság hoz for dul hat.

22.  § Az Eu ró pai Unió bûn ül dö zé si in for má ci ós rend -
sze re és a Nem zet kö zi Bûn ügyi Rend õr ség Szer ve ze te ke -
re té ben meg va ló su ló együtt mû kö dés rõl és in for má ció cse -
ré rõl  szóló 1999. évi LIV. tör vény (a továb biak ban:
NEBEK tv.) 1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) E tör vény cél ja az Eu ró pai Unió bûn ül dö zé si, ha tár -
el len õr zé si és a kül föl di ek be uta zá sá nak és tar tóz ko dá sá -
nak el len õr zé sét szol gá ló in for má ci ós rend sze re i vel meg -
va ló su ló adat- és in for má ció cse re sza bá lya i nak meg ál la pí -
tá sa, va la mint a Nem zet kö zi Bûn ügyi Rend õr ség Szer ve -
ze te (INTERPOL) ke re té ben meg va ló su ló együtt mû kö dés
meg erõ sí té se.”

23.  § A NEBEK tv. 2.  §-ának a) és b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„a) nem zet kö zi bûn ügyi együtt mû kö dés cél já ból lét re -

ho zott szer ve zet: az Eu ró pai Rend õr sé gi Hi va tal
(EUROPOL), az Eu ró pai Csa lás el le nes Hi va tal (OLAF), a
Nem zet kö zi Bûn ügyi Rend õr ség Szer ve ze te
(INTERPOL), a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer (SIS)
köz pont ja, va la mint a bûn ül dö zõ szer vek együtt mû kö dé -
sét sza bá lyo zó egyéb több ol da lú nem zet kö zi szer zõ dé sen
ala pu ló re gi o ná lis bûn ül dö zé si szer ve ze tek köz pont ja;

b) ma gyar együtt mû kö dõ szerv: tör vény alap ján nyo -
mo zó ha tó sá gi jog kör rel ren del ke zõ szerv; va la mint kü lön
tör vény, il le tõ leg az Eu ró pai Unió jogi ak tu sa alap ján a
Schen ge ni In for má ci ós Rend szer ben fi gyel mez te tõ jel zés
el he lye zé se cél já ból adat to váb bí tás ra kö te les, il le tõ leg ki -
egé szí tõ in for má ci ót szol gál ta tó szerv;”

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

„(1) A ma gyar együtt mû kö dõ szerv a nem zet kö zi bûn -
ügyi együtt mû kö dés cél já ból lét re ho zott szer ve zet tel és
nem ze ti egy sé ge i vel, va la mint a két- és több ol da lú nem -
zet kö zi szer zõ dés ben ré szes ál lam mal foly ta tott együtt mû -
kö dé se so rán – ha más jog sza bály el té rõ en nem ren del ke -
zik – a Rend õr ség szer ve ze té be tar to zó Nem zet kö zi Bûn -
ügyi Együtt mû kö dé si Köz pont (a továb biak ban: NEBEK)
út ján to váb bít ada tot, in for má ci ót, il le tõ leg kez de mé nyez
adat-, il let ve in for má ció igény lést vagy egyéb in téz ke -
dést.”

(2) A NEBEK tv. 3.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A NEBEK el lát ja a Schen ge ni In for má ci ós Rend -
szer Ki egé szí tõ In for má ci ó i nak Cse ré jét Biz to sí tó Nem ze -
ti Ha tó ság (SIRENE Iro da) kü lön tör vény ben, il le tõ leg az
Eu ró pai Unió jogi ak tu sá ban meg ha tá ro zott fel ada ta it.”

25.  § A NEBEK tv. 4.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A NEBEK jo go sult an nak a sze mé lyes és bûn ül dö -
zé si adat nak – be le ért ve a tit kos in for má ció gyûj tés sel érin -
tett ada tot és in for má ci ót is – a ke ze lé sé re, át vé te lé re és to -
váb bí tá sá ra, amely a nem zet kö zi bûn ügyi együtt mû kö dés
cél já ból lét re ho zott szer ve zet és nem ze ti egy sé gei ha tás -
kö ré be tar to zik, il let ve amely re a bûn ül dö zõ szer vek nem -
zet kö zi együtt mû kö dé sét sza bá lyo zó nem zet kö zi szer zõ -
dés, kü lön tör vény vagy az Eu ró pai Unió jogi ak tu sá nak
ha tá lya ki ter jed, kü lö nö sen, ha az adat a szer ve zett bû nö -
zés sel, ter ro riz mus sal, ká bí tó szer-bû nö zés sel, nuk le á ris és
ra dio ak tív anyag gal, em ber csem pé szet tel, em ber ke res ke -
de lem mel, gép jár mû vek kel, il let ve az eu ró val kap cso la tos
bûn cse lek mé nyek kel, to váb bá az Eu ró pai Unió ha tá ra i nak 
õri ze té vel és az il le gá lis mig rá ció el le ni küz de lem mel függ 
össze.

(2) A NEBEK jo go sult – köz vet len hoz zá fé rés sel is – az
(1) be kez dés alap ján ér ke zett meg ke re sés tel je sí té sé hez
szük sé ges sze mé lyes és bûn ül dö zé si ada tot té rí tés nél kül
át ven ni az együtt mû kö dõ szer vek ál tal ke zelt adat ál lo má -
nyok ból, amennyi ben tör vény vagy az Eu ró pai Unió jogi
ak tu sa az ada tok át vé te lét, il le tõ leg kül föld re to váb bí tá sát
az 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cé lok va la me lyi -
ké bõl le he tõ vé te szi.”

26.  § A NEBEK tv. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A NEBEK a nem zet kö zi meg ke re sés alap ján kö te -
les és jo go sult az ál ta la be szer zett ada tot – be le ért ve a tit -
kos in for má ció gyûj tés sel érin tett sze mé lyes ada tot és in -
for má ci ót is – kü lön tör vény ben, az Eu ró pai Unió jogi ak -
tu sá ban vagy a nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak 
sze rin ti biz ton sá gi elõ írásoknak meg fe le lõ tá va dat-át vi te li
há ló zat igény be vé te lé vel vagy a kül föld re te le pí tett össze -
kö tõ je út ján to váb bí ta ni a meg ke re sõ nem zet kö zi szer ve -
zet hez.”

27.  § A NEBEK tv. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ma gyar együtt mû kö dõ szerv ál tal nem zet kö zi
bûn ügyi együtt mû kö dés cél já ból lét re ho zott szer ve zet és
nem ze ti egy sé gei, va la mint a bûn ül dö zõ szer vek együtt -
mû kö dé sét sza bá lyo zó két- és több ol da lú nem zet kö zi szer -
zõ dés ál tal érin tett ál lam ré szé re szol gál ta tott in for má ci ón, 
ada ton – a nem zet kö zi bûn ügyi együtt mû kö dés cél já ból
lét re ho zott szer ve zet, il let ve a má sik ál lam kö ve tel mé nye i -
nek meg fele lõen – fel kell tün tet ni az in for má ció fel hasz -
nál ha tó sá gát.”
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28.  § A NEBEK tv. 7.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A NEBEK a ré szé re meg kül dött, az ál ta la át vett
vagy to váb bí tott ada tot a kü lön tör vény ben, az Eu ró pai
Unió jogi ak tu sá ban vagy a nem zet kö zi szer zõ dés ben fog -
lal tak tól el té rõ cél ra nem hasz nál hat ja fel. Az ál ta la ke zelt
ada to kat a kü lön tör vény alap ján az adat-, il let ve in for má -
ció igény lés re, to váb bá az adat-, il let ve in for má ció to váb -
bí tá sá nak kez de mé nye zé sé re jo go sult szerv, va la mint az
adat vé del mi el len õr zõ szerv ki vé te lé vel más kül föl di és
ha zai szerv nek vagy sze mély nek nem to váb bít hat ja, ab ból
struk tu rált adat ál lo mányt csak ak kor hoz hat lét re, ha ezt a
vo nat ko zó nem zet kö zi szer zõ dés vagy az Eu ró pai Unió
jogi ak tu sa le he tõ vé te szi.

(2) A kü lön bö zõ cél ból lét re ho zott adat ál lo má nyo kat
el kü lö ní tet ten kell ke zel ni, azok egy más sal nem kap csol -
ha tók össze.”

29.  § A NEBEK tv. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„8.  § A NEBEK kö te les az érin tett sze mélyt – ké rel mé -
re – a kü lön tör vény ben, az Eu ró pai Unió jogi ak tu sá ban,
il le tõ leg nem zet kö zi szer zõ dés ben fog lal tak nak meg fele -
lõen tá jé koz tat ni az ál ta la ke zelt vagy to váb bí tott ada ta i -
ról, il le tõ leg tel je sí te ni a he lyes bí tés irán ti ké rel met.”

30.  § A NEBEK tv. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A NEBEK kö te les a nem zet kö zi bûn ügyi együtt -
mû kö dés cél já ból lét re ho zott szer ve zet köz pont já ba to -
váb bí tott ada tot a kü lön tör vény ben, az Eu ró pai Unió jogi
ak tu sá ban, il le tõ leg nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott ha tár idõ ben fe lül vizs gál ni és szük ség ese tén a tör lést
el ren del ni, va la mint je lez ni a nem zet kö zi bûn ügyi együtt -
mû kö dés cél já ból lét re ho zott szer ve zet köz pont já nak az
ál ta la ko ráb ban to váb bí tott ada tok tör lé sét vagy he lyes bí -
té sét.”

31.  § A NEBEK tv. a kö vet ke zõ 9/A.  §-sal egé szül ki:

„9/A.  § (1) A NEBEK gon dos ko dik – az el ve szett, el tu -
laj do ní tott, meg sem mi sült ok má nyok ra, il let ve a gép jár mû 
kü lön jog sza bály sze rin ti ha tó sá gi jel zé sé re vo nat ko zó fi -
gyel mez te tõ jel zés ki vé te lé vel – a schen ge ni fi gyel mez te tõ 
jel zés, va la mint a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott ki egé -
szí tõ in for má ci ók nak a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer -
be tör té nõ el he lye zé sé rõl, mó do sí tá sá ról, ki egé szí té sé rõl
és ja ví tá sá ról, a kü lön tör vény alap ján fi gyel mez te tõ jel zés 
el he lye zé se cél já ból adat to váb bí tás ra kö te le zett szerv ren -
del ke zé se alap ján.

(2) A NEBEK – amennyi ben az el he lye zés re kö te le zett
szerv kü lön tör vény sze rint a fi gyel mez te tõ jel zés el he lye -
zé se cél já nak meg va ló su lá sá ról ér te sí ti – gon dos ko dik a
be vitt fi gyel mez te tõ jel zés és az ah hoz kap cso ló dó ada tok -
nak a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer bõl tör té nõ tör lé sé -
rõl.

(3) A NEBEK – ha az Eu ró pai Unió jogi ak tu sa el té rõ en
nem ren del ke zik – a sze mé lyek fel ku ta tá sát kez de mé nye -
zõ fi gyel mez te tõ jel zés be vi te lé tõl szá mí tott 3 év, il le tõ leg
a lep le zett in for má ció gyûj tés ese tén 1 év el tel té vel a
SIS-ben el he lye zett fi gyel mez te tõ jel zés fe lül vizs gá la tát
kez de mé nye zi a fi gyel me zte tõ jel zés el he lye zé se cél já ból
adat to váb bí tás ra kö te le zett szerv nél, amely tá jé koz tat ja a
NE BEK-et ar ról, hogy a fi gyel mez te tõ jel zés tö röl he tõ
vagy ar ról, hogy arra még to vább ra is szük ség van.

(4) A fi gyel mez te tõ jel zés tá ro lá si ha tár ide jé nek meg -
hosszab bí tá sa ese tén is ér te lem sze rû en al kal maz ni kell a
(3) be kez dés ren del ke zé se it.

(5) Tárgy ra vo nat ko zó fi gyel mez te tõ jel zést az el he lye -
zés tõl szá mí tott 10 év, tárgy ra vo nat ko zó lep le zett in for -
má ció gyûj tés ese tén 5 év el tel té vel tö röl ni kell.

(6) A NEBEK a ré szé re a SIS-ben részt vevõ más ál lam
SIRENE Iro dá ja ál tal to váb bí tott ki egé szí tõ in for má ci ó kat 
leg ké sõbb az azok alap ját ké pe zõ fi gyel mez te tõ jel zés tör -
lé sé vel egy idõ ben tör li. A NEBEK a ma gyar ha tó ság ál tal
el ren delt fi gyel mez te tõ jel zés hez, va la mint a ma gyar ha tó -
ság ál tal fo ga na to sí tott in téz ke dés hez kap cso ló dó ki egé -
szí tõ in for má ci ó kat leg ké sõbb az azok alap ját ké pe zõ fi -
gyel mez te tõ jel zés tör lé sé vel egy idõ ben tör li.”

32.  § (1) A NEBEK tv. 10.  §-ának (1) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A NEBEK ve ze tõ je, il le tõ leg az adat to váb bí tás ban
érin tett ha zai adat ke ze lõ szerv ve ze tõ je gon dos ko dik a
nem zet kö zi szer ve zet ál tal meg ha tá ro zott, il le tõ leg a kü -
lön tör vény ben, az Eu ró pai Unió jogi ak tu sá ban vagy nem -
zet kö zi szer zõ dés ben fog lalt adat vé del mi, adat biz ton sá gi
és ti tok vé del mi kö ve tel mé nyek be tar tá sá ról.”

(2) A NEBEK tv. 10.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A NEBEK te vé keny sé gé vel kap cso la tos köz ér de kû 
adat nyil vá nos ság ra ho za ta lát a NEBEK ve ze tõ je meg ta -
gad hat ja, ha ezt bûn ül dö zé si, bûn meg elõ zé si cél fel tét le -
nül in do kolt tá te szi, ha kü lön tör vény, az Eu ró pai Unió
jogi ak tu sa vagy nem zet kö zi szer zõ dés így ren del ke zik,
vagy ha a nem zet kö zi szer ve zet ezt kéri.”

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

„(3) E tör vénynek a ma gyar együtt mû kö dõ szerv és a
Schen ge ni In for má ci ós Rend szer együtt mû kö dé sé re vo -
nat ko zó ren del ke zé sei az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak a
Schen ge ni In for má ci ós Rend szer al kal ma zá sát a Ma gyar
Köz tár sa ság szá má ra le he tõ vé tevõ ha tá ro za tá ban meg ha -
tá ro zott na pon lép nek ha tály ba.”

34.  § (1) A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá -
ról  szóló 1979. évi 11. tör vényerejû ren de let (a továb biak -
ban: Bv.tvr.) 6/A.  §-ának (1) be kez dé se fel ve ze tõ szö ve gé -
nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A bün te tés-vég re haj tá si bíró a bün te tés, il let ve a kény -
szer gyógy ke ze lés vég re haj tá sa ér de ké ben lak cím fi gye -
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lést, il let ve kö rö zést ren del het el, il le tõ leg el fo ga tó pa ran -
csot bo csát hat ki an nak az is me ret len he lyen tar tóz ko dó el -
ítélt nek, il le tõ leg kény szer gyógy ke zelt nek a fel ku ta tá sa
ér de ké ben, aki”

(2) A Bv.tvr. 6/A.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[A bün te tés-vég re haj tá si bíró a bün te tés, il let ve a kény -
szer gyógy ke ze lés vég re haj tá sa ér de ké ben lak cím fi gye lést,
il let ve kö rö zést ren del het el, il le tõ leg el fo ga tó pa ran csot
bo csát hat ki an nak az is me ret len he lyen tar tóz ko dó el ítélt -
nek, il le tõ leg kény szer gyógy ke zelt nek a fel ku ta tá sa ér de -
ké ben, aki]

„e) a jog erõ sen el ren delt kény szer gyógy ke ze lés vég re -
haj tá sát nem kezd te meg.”

35.  § A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 29.  §-a a
kö vet ke zõ (8) és (9) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) A köz pon ti szerv ha la dék ta la nul a Schen ge ni In for -
má ci ós Rend szer be to váb bít ja an nak a sze mély azo no sí tó
iga zol vány nak az ada ta it, amely nek el vesz té sét, el tu laj do -
ní tá sát, meg sem mi sü lé sét, il let ve ta lá lá sát be je len tet ték, és 
ezt a tényt a köz pon ti nyil ván tar tás ba be je gyez ték.

(9) A köz pon ti szerv a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván -
tar tás ban ke ze li a (8) be kez dés sze rin ti fi gyel mez te tõ jel -
zés el he lye zé sé vel kap cso la tos ada to kat.”

36.  § (1) A nem zet kö zi bûn ügyi jog se gély rõl  szóló
1996. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Nbjt.)
24.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) Az ide ig le nes ki ada tá si le tar tóz ta tás irán ti meg ke -
re sést a Nem zet kö zi Bûn ügyi Együtt mû kö dé si Köz pont
(a továb biak ban: NEBEK) út ján is elõ le het ter jesz te ni. A
NEBEK in téz ke dik a ke re sett sze mély ki ada tás cél já ból
tör té nõ õri zet be vé te le és a Fõ vá ro si Bí ró ság elé ál lí tá sa
iránt. Az õri zet tar ta ma leg fel jebb het ven két óra le het.”

(2) Az Nbjt. 32.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„32.  § (1) Ha kül föl dön tar tóz ko dó olyan ter helt el len
kell bün te tõ el já rást le foly tat ni, aki vel szem ben ki ada tás -
nak van he lye, a bí ró ság nem zet kö zi el fo ga tó pa ran csot bo -
csát ki, és az ira to kat meg kül di a mi nisz ter nek.

(2) Ha jog erõ sen ki sza bott sza bad ság vesz tést kül föl dön
lévõ ter helt tel szem ben kell vég re haj ta ni, a bün te tés-vég -
re haj tá si bíró nem zet kö zi el fo ga tó pa ran csot bo csát ki.

(3) A nem zet kö zi el fo ga tó pa ran csot és a jog erõs íté le tet
meg kell kül de ni a mi nisz ter nek.

(4) A nem zet kö zi el fo ga tó pa ran csot a ter helt be je len tett
la kó he lye, en nek hi á nyá ban be je len tett tar tóz ko dá si he -
lye – ha a ter helt egyik kel sem ren del ke zik, a ki bo csá tó bí -
ró ság szék he lye – sze rint ille té kes rend õrkapitányságnak
is meg kell kül de ni.

(5) A nem zet kö zi el fo ga tó pa rancs ha tá lya ki ter jed a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re is.

(6) A nem zet kö zi el fo ga tó pa ran csot ha la dék ta la nul
vissza kell von ni, ha a ki bo csá tá sá nak oka meg szûnt. A
nem zet kö zi el fo ga tó pa rancs vissza vo ná sá ról  szóló vég -
zést a ki bo csá tó ha la dék ta la nul meg kül di a mi nisz ter nek.
A nem zet kö zi el fo ga tó pa rancs vissza vo ná sá ról  szóló vég -
zést a ter helt be je len tett la kó he lye, en nek hi á nyá ban be je -
len tett tar tóz ko dá si he lye – ha a ter helt egyik kel sem ren -
del ke zik, a ki bo csá tó bí ró ság szék he lye – sze rint ille té kes
rend õrkapitányságnak is meg kell kül de ni.”

37.  § (1) A kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör -
vény (a továb biak ban: Utv.) 24.  §-ának f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az út le vél ha tó ság el já rá sa so rán, va la mint a Kor mány
ál tal ki je lölt köz pon ti úti ok mány-nyil ván tar tó szerv
(a továb biak ban: köz pon ti adat ke ze lõ szerv) – ha tás kö ré re 
és ille té kességére ki ter je dõ en – az e tör vény ben meg ha tá -
ro zott fel ada tai el lá tá sá hoz a kö vet ke zõ ada to kat ke zel he -
ti:]

„f) az úti ok mány el vesz té sé nek, el tu laj do ní tá sá nak,
meg sem mi sü lé sé nek, ta lá lá sá nak, cse ré jé nek, vissza adá -
sá nak, le adá sá nak, el vé te lé nek ada ta it, to váb bá a fi gyel -
mez te tõ jel zés el he lye zé sé vel kap cso la tos ada to kat.”

(2) Az Utv. 27.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A köz pon ti adat ke ze lõ szerv ha la dék ta la nul a
Schen ge ni In for má ci ós Rend szer be to váb bít ja an nak az
út le vél nek az ada ta it, amely nek el vesz té sét, el tu laj do ní tá -
sát, meg sem mi sü lé sét, il let ve ta lá lá sát be je len tet ték, és ezt
a tényt a köz pon ti úti ok mány-nyil ván tar tás ba be je gyez -
ték.”

38.  § A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény a 
kö vet ke zõ 73/A.  §-sal egé szül ki:

„73/A.  § (1) Eu ró pai el fo ga tó pa rancs, il let ve a nem zet -
kö zi bûn ügyi jog se gély rõl  szóló tör vény alap ján nem zet -
kö zi el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sa ese tén a 73.  § ren del ke -
zé se it kell al kal maz ni.

(2) Ha a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság 
a ter helt el len el fo ga tó pa ran csot bo csá tott ki, és tu do mást
sze rez ar ról, hogy más el já rás ban a ter helt el len eu ró pai el -
fo ga tó pa ran csot, il let ve a nem zet kö zi bûn ügyi jog se gély -
rõl  szóló tör vény alap ján nem zet kö zi el fo ga tó pa ran csot
bo csá tot tak ki – ha an nak a ter helt, il let ve az el fo ga tó pa -
ranccsal érin tett bûn cse lek mény te kin te té ben a tör vény ben 
meg ha tá ro zott fel té te lei fenn áll nak –, eu ró pai el fo ga tó pa -
ran csot, il let ve nem zet kö zi el fo ga tó pa ran csot is ki bo csát,
il let ve en nek ér de ké ben in téz ke dik.”

39.  § (1) A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló
1999. évi LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kknyt.)
4.  §-ának ga) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[A nyil ván tar tó fel adat- és ha tás kö re:
g) a kül föld rõl be ho zott hasz nált jár mû származás -

ellenõrzési nyil ván tar tás ba vé te lét köve tõen, az elsõ

2007/93. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7097



 magyarországi for ga lom ba he lye zé sét meg elõ zõ en a jár -
mû szár ma zá sát el len õr zi, és en nek ér de ké ben:]

„ga) jo go sult a nem zet kö zi kö rö zé si nyil ván tar tás ból, a 
Schen ge ni In for má ci ós Rend szer bõl, va la mint más kül föl -
di ha tó ság nyil ván tar tá sá ból ada tot igé nyel ni,”

(2) A Kknyt. 4.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki és a je len le gi szö veg az (1) be kez dés szá mo zást kap ja:

„(2) A nyil ván tar tó ha la dék ta la nul a Schen ge ni In for -
má ci ós Rend szer be to váb bít ja an nak a for gal mi en ge dély -
nek, ve ze tõi en ge dély nek, il let ve a jár mû ha tó sá gi jel zé sé -
nek az ada ta it, amely nek el vesz té sét, el tu laj do ní tá sát,
meg sem mi sü lé sét, ta lá lá sát be je len tet ték, és ezt a tényt a
köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ba be je gyez ték.”

(3) A Kknyt. 8.  §-ának j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Az en ge dély-nyil ván tar tás tar tal maz za az en ge dély:]
„j) el vesz té sé re, el tu laj do ní tá sá ra, meg sem mi sü lé sé re,

ta lá lá sá ra, meg ke rü lé sé re, va la mint a fi gyel mez te tõ jel zés
el he lye zé sé re vo nat ko zó ada to kat,”

(4) A Kknyt. 9.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A jár mû nyil ván tar tás a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint tar tal maz za a jár mû]

„e) vo nat ko zá sá ban a jár mû ok má nyok nak és a jár mû
ha tó sá gi jel zé sé nek az el vesz té sé re, el tu laj do ní tá sá ra,
meg sem mi sü lé sé re, ta lá lá sá ra, meg ke rü lé sé re, va la mint a
for gal mi en ge dély ok mány, il let ve a jár mû ha tó sá gi jel zé se 
te kin te té ben a fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé sé re vo nat ko -
zó ada to kat.”

40.  § (1) A sze mély- és tárgy kö rö zés rõl  szóló 2001. évi
XVIII. tör vény (a továb biak ban: Sztk.tv.) 2.  §-ának a he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § (1) A kö rö zést sze mély ese tén tör vény ben, holt test
és tárgy ese tén – az el ve szett, el tu laj do ní tott, meg sem mi -
sült ok má nyok ki vé te lé vel – jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ha tó ság, szerv, sze mély (a továb biak ban együtt: ha tó ság)
ren de li el.

(2) A kö rö zést az el ve szett, el tu laj do ní tott, meg sem mi -
sült ok má nyok ese tén e tény nek az ok mány ra vo nat ko zó
köz pon ti ha tó sá gi nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé se alap -
ján kell le foly tat ni.”

(2) Az Sztk.tv. 12.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ k)
és l) pont tal egé szül ki:

[A Rend õr ség a kö rö zés vég re haj tá sa so rán az is me ret -
len he lyen lévõ sze mély, il let ve tárgy fel ku ta tá sa, va la mint
az is me ret len sze mély, il let ve holt test sze mély azo nos sá gá -
nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben adat gyûj tést vé gez het,
amely nek ke re té ben]

„k) a Schen ge ni Vég re haj tá si Egyez mény ke re té ben tör -
té nõ együtt mû kö dés rõl és in for má ció cse ré rõl  szóló tör -
vény ren del ke zé sei sze rint a Schen ge ni In for má ci ós Rend -
szer ben fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé se cél já ból ada tot
to váb bít hat, il let ve ab ból a kö rö zé si fel ada tok el lá tá sa cél -
já ból a SIRENE Iro da út ján ada tot igé nyel het;

l) a köz pon ti köz le ke dé si nyil ván tar tás ból, a sze mé lyi -
adat- és lak cím nyil ván tar tás ból, az úti ok mány-nyil ván tar -
tás ból, az ide gen ren dé sze ti nyil ván tar tás ból az el ve szett,
el tu laj do ní tott, meg sem mi sült ok má nyok ról a kö rö zé si
fel ada tok el lá tá sa cél já ból ada to kat ve het át.”

(3) Az Sztk.tv. a kö vet ke zõ 14/A.  §-sal egé szül ki:

„14/A.  § A Rend õr ség ha la dék ta la nul to váb bít ja a
Schen ge ni In for má ci ós Rend szer be az aláb bi, kö rö zött
sze mély re, il let ve kö rö zött tárgy ra vo nat ko zó ada tot:

a) az el tûnt sze mély re vo nat ko zó ada tot,

b) a bün te tõ el já rás ban ta nú ként vagy ter helt ként idéz ni
kí vánt sze mély re vo nat ko zó ada tot, ha kö rö zé sét la kó-
vagy tar tóz ko dá si he lyé nek köz lé se cél já ból ren del ték el,

c) arra a sze mély re vo nat ko zó ada tot, aki sza bad ság -
vesz tés bün te té sé nek le töl té sét nem kezd te meg, és kö rö -
zé sét la kó- vagy tar tóz ko dá si he lyé nek köz lé se cél já ból
ren del ték el,

d) a Schen ge ni Vég re haj tá si Egyez mény ke re té ben tör -
té nõ együtt mû kö dés rõl és in for má ció cse ré rõl  szóló tör -
vény 6.  §-a (3) be kez dé se sze rin ti tárgy ra vo nat ko zó
 adatot,

e) az el ve szett lõ fegy ver re vo nat ko zó ada tot.”

(4) Az Sztk.tv. 16.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[A kö rö zé si in for má ci ós rend szer ben tör té nõ rög zí tés
an nak a rend õrkapitányságnak, il let ve rend õr-fõ ka pi tány -
ság nak a fel ada ta,]

„c) amely nek a bí ró ság a nem zet kö zi el fo ga tó pa rancs
vagy az eu ró pai el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sá ról, il let ve
vissza vo ná sá ról ho zott ha tá ro za tát meg küld te.”

(5) Az Sztk.tv. 18.  §-a a kö vet ke zõ ah) al pont tal egé szül 
ki:

[A nyil ván tar tás a sze mély kö rö zés te kin te té ben tar tal -
maz za:

a) a kö rö zött sze mély]

„ah) el fo gá sa ese tén vár ha tó ma ga tar tá sá ra (kü lö nö sen
eset le ges erõ sza kos vi sel ke dé sé re, fegy ver bir tok lá sá ra)
vo nat ko zó in for má ci ót;”

(6) Az Sztk.tv. 25.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

[A nyil ván tar tás ban a kö rö zött sze mé lyek kel, holt tes tek -
kel, il let ve tár gyak kal kap cso lat ban ke zelt ada tok igény lé -
sé re jo go sul tak:]

„d) a kül föl di nyo mo zó ha tó ság, ügyész ség, bí ró ság,
nem zet kö zi igaz ság ügyi és bûn ül dö zõ szerv a jog se gély -
ké re lem el in té zé sé hez, va la mint a nem zet kö zi szer zõ dé -
sek ben meg ha tá ro zott és a vi szo nos sá gi gya kor lat ból ere -
dõ fel ada tai tel je sí té sé hez, kül föl di bûn ül dö zõ szerv a bûn -
ül dö zõ szer vek nem zet kö zi együtt mû kö dé sé rõl  szóló tör -
vény sze rint; va la mint a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer -
bõl a SIRENE Iro da út ján adat igény lés re jo go sult kül föl di
ha tó ság;”
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(7) Az Sztk.tv. 25.  §-a a kö vet ke zõ l) pont tal egé szül ki:
[A nyil ván tar tás ban a kö rö zött sze mé lyek kel, holt tes tek -

kel, il let ve tár gyak kal kap cso lat ban ke zelt ada tok igény lé -
sé re jo go sul tak:]

„l) a sze mély azo no sí tás ra al kal mas ok mány, il let ve a
jár mû ok má nyok ki adá sá ra jo go sult ha tó ság jog sza bály ban 
meg ha tá ro zott fel ada tai el lá tá sá hoz.”

41.  § (1) Az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val foly ta tott bûn -
ügyi együtt mû kö dés rõl  szóló 2003. évi CXXX. tör vény
(a továb biak ban: 2003. évi CXXX. tör vény) 20.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ke re sett sze mély át adá sá ról a Nem zet kö zi Bûn -
ügyi Együtt mû kö dé si Köz pont (a továb biak ban: NEBEK)
a Rend õr ség köz re mû kö dé sé vel gon dos ko dik, és an -
nak – az érin tett ha tó sá gok meg ál la po dá sa sze rin ti – a le -
he tõ leg ko ráb bi idõ pont ban meg kell tör tén nie.”

(2) A 2003. évi CXXX. tör vény 25.  §-ának (1) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a ter helt tel szem ben bün te tõ el já rást kell le foly -
tat ni az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má ban tör té nõ el fo -
gá sa és át adá sa ér de ké ben, a bí ró ság ha la dék ta la nul eu ró -
pai el fo ga tó pa ran csot bo csát ki. Ha a ter hel ten jog erõ sen
ki sza bott sza bad ság vesz tést kell vég re haj ta ni, az eu ró pai
el fo ga tó pa ran csot a bün te tés-vég re haj tá si bíró bo csát ja ki.
Az eu ró pai el fo ga tó pa ran csot a Nem zet kö zi Bûn ügyi
Együtt mû kö dé si Köz pont nak kell meg kül de ni. Az eu ró pai 
el fo ga tó pa ran csot a ter helt be je len tett la kó he lye, en nek
 hiányában be je len tett tar tóz ko dá si he lye – ha a ter helt
egyik kel sem ren del ke zik, a ki bo csá tó bí ró ság szék he -
lye – sze rint ille té kes rend õrkapitányságnak is meg kell
kül de ni.”

(3) A 2003. évi CXXX. tör vény 25.  §-a a kö vet ke zõ (7)
és (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) Az eu ró pai el fo ga tó pa rancs ha tá lya ki ter jed a Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le té re is.

(8) Az eu ró pai el fo ga tó pa ran csot ha la dék ta la nul vissza
kell von ni, ha a ki bo csá tá sá nak oka meg szûnt. Az eu ró pai
el fo ga tó pa rancs vissza vo ná sá ról  szóló vég zést a ki bo csá tó 
ha la dék ta la nul meg kül di a Nem zet kö zi Bûn ügyi Együtt -
mû kö dé si Köz pont nak. Az eu ró pai el fo ga tó pa rancs
vissza vo ná sá ról  szóló vég zést a ter helt be je len tett la kó he -
lye, en nek hi á nyá ban be je len tett tar tóz ko dá si he lye – ha a
ter helt egyik kel sem ren del ke zik, a ki bo csá tó bí ró ság
szék he lye – sze rint ille té kes rend õrkapitányságnak is meg
kell kül de ni.”

(4) A 2003. évi CXXX. tör vény 51.  §-a a kö vet ke zõ
(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A (2)–(4) be kez dés ren del ke zé se it ér te lem sze rû en
al kal maz ni kell arra a tárgy ra, ok mány ra vagy ha tó sá gi jel -
zés re is, amely re nem kö vet tek el bûn cse lek ményt, de kü -
lön tör vény, il let ve az Eu ró pai Unió jogi ak tu sa alap ján a
Schen ge ni In for má ci ós Rend szer ben el he lye zett fi gyel -
mez te tõ jel zés ered mé nye ként ta lál ták meg. Az így meg ta -
lált tár gyat, ok mányt vagy ha tó sá gi jel zést a NE BEK-en

ke resz tül, a Schen ge ni In for má ci ós Rend szert al kal ma zó
ál lam fi gyel mez te tõ jel zés ki bo csá tá sát el ren de lõ ha tó sá -
gá nak kell át ad ni.”

42.  § A Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX.
tör vény 7.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7.  § A Vám- és Pénz ügy õr ség a bûn ül dö zõ szer vek
nem zet kö zi együtt mû kö dé sé rõl  szóló tör vény, az Eu ró pai
Unió tag ál la ma i val foly ta tott bûn ügyi együtt mû kö dés rõl
 szóló tör vény, a Schen ge ni Vég re haj tá si Egyez mény ke re -
té ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl és in for má ció cse ré rõl
 szóló tör vény, va la mint a vo nat ko zó nem zet kö zi szer zõ dé -
sek és az Eu ró pai Unió jogi ak tu sai alap ján együtt mû kö dik 
a kül föl di és a nem zet kö zi rend vé del mi szer vek kel.”

43.  § (1) E tör vény – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki -
vé te lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ har min ca dik na pon lép
ha tály ba.

(2) E tör vény 3.  §-ának c) pont já ból az „és ez zel egy ide -
jû leg meg kül di azo kat a Köz pon ti SIS-nek,” szö veg rész,
13–14.  §-a, 15.  §-ának a)–b), e)–j) pont ja, 17.  §-ának a) és
b), va la mint d) pont ja és 44.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja 
az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak a Schen ge ni In for má ci ós
Rend szer al kal ma zá sát a Ma gyar Köz tár sa ság szá má ra le -
he tõ vé tevõ ha tá ro za tá ban meg ha tá ro zott na pon lép ha -
tály ba.

(3) E tör vény 5.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja, 10.  §-a,
11.  §-ának d) pont ja, 15.  §-ának c) és d) pont ja, va la mint
17.  §-ának c) pont ja azon a na pon lép ha tály ba, amely tõl
kezd ve az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak ha tá ro za ta a Ma gyar
Köz tár sa sá got a schen ge ni vív má nyok tel jes körû al kal -
ma zá sá ra fel jo go sít ja.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Nbjt. 27.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az In ter -

pol” szö veg rész he lyé be az „a NEBEK” szö veg,
33.  §-ában az „az el fo ga tó pa ran csot” szö veg rész he lyé be
az „a nem zet kö zi el fo ga tó pa ran csot” szö veg;

b) a NEBEK tv. 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bûn ül -
dö zõ” szö veg rész he lyé be az „együtt mû kö dõ” szö veg,
7.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „nem zet kö zi bûn ül dö zé si
szer ve zet” szö veg rész he lyé be a „nem zet kö zi bûn ügyi
együtt mû kö dés cél já ból lét re ho zott szer ve zet” szö veg,
9.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „nem zet kö zi bûn ül dö zé si
szer ve zet jel zi” szö veg rész he lyé be a „nem zet kö zi bûn -
ügyi együtt mû kö dés cél já ból lét re ho zott szer ve zet jel zi”
szö veg, il let ve a „tá jé koz tat ja a nem zet kö zi bûn ül dö zé si
szer ve ze tet” szö veg rész he lyé be a „tá jé koz tat ja a nem zet -
kö zi bûn ügyi együtt mû kö dés cél já ból lét re ho zott szer ve -
ze tet” szö veg;

c) a 2003. évi CXXX. tör vény 20.  §-ának (6) be kez dé sé -
ben az „az In ter polt” szö veg rész he lyé be az „a NE BEK-et”
szö veg, 33.  §-ában az „az In ter pol” szö veg rész he lyé be az
„a NE BEK” szö veg
lép.
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(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kknyt.
5.  §-ának g) pont ja, va la mint a pol gá rok sze mé lyi ada ta i -
nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. 
tör vény 17.  §-ának (5) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

44.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap já tól 2007.
de cem ber 31-ig

a) e tör vény 5.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja alap ján a
SIS-ben fi gyel mez te tõ jel zést kell el he lyez ni ar ról a sze -
mély rõl vagy gép jár mû rõl, aki vel avagy amellyel kap cso -
lat ban az el já rás jel le gé nek lep le zé sé vel (pu ha to lás) vagy a 
ki lé tét lep le zõ fe dett nyo mo zó igény be vé te lé vel a Ha tár õr -
ség in for má ció gyûj tést vagy adat el len õr zést vé gez;

b) az e tör vény 7.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ada to -
kat a Ha tár õr ség a SIRENE Iro dán ke resz tül a fi gyel mez -
te tõ jel zést ki bo csá tó kül föl di ha tó ság nak to váb bít hat ja;

c) e tör vény 9.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti adat to váb -
bí tást a Ha tár õr ség in for má ció gyûj tést vagy adat el len õr -
zést vég zõ szer ve vég zi;

d) e tör vény 17.  §-a alap ján a Ha tár õr ség ren dé sze ti te -
vé keny sé gé nek, bûn ül dö zé si fel ada ta i nak el lá tá sá hoz a
SIS-ben ke zelt ada tok hoz hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren -
del ke zik.

(2) Leg ké sõbb 2008. ja nu ár 1-jé ig ki egé szí tõ informá -
ciót kell to váb bí ta ni ar ról, hogy a Ha tár õr ség ál tal to váb bí -
tott fi gyel mez te tõ jel zés alap já ul szol gá ló el já rást 2008. ja -
nu ár 1-jé tõl mely rend õri szerv foly tat ja.

45.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy

a) ki je löl je az N.SIS in for ma ti kai köz pont fel ada ta it el -
lá tó szer vet,

b) ren de let ben sza bá lyoz za a SIS-be tör té nõ adat be vi -
tel el ren de lé sé nek és vég re haj tá sá nak, va la mint az N.SIS
Hi va tal és a SIRENE Iro da tech ni kai és ad mi niszt ra tív fel -
ada tai el lá tá sá nak rész le tes sza bá lya it.

(2) Fel ha tal ma zást kap a ren dé sze tért és ha tár ren dé sze -
tért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za a
SIS-be tör té nõ adat be vi tel el ren de lé sé hez fel hasz ná lan dó
irat min tá kat.

46.  § Ha az 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti fi gyel mez te tõ jel -
zés alap já ul szol gá ló in téz ke dés el ren de lé sé re e tör vény
ha tály ba lé pé se elõtt ke rült sor, az el ren de lõ bí ró ság vagy
ha tó ság az e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ há rom hó na -
pon be lül – a fi gyel mez te tõ jel zés alap já ul szol gá ló in téz -
ke dés jog sze rû sé gé nek és idõ sze rû sé gé nek fe lül vizs gá la -
tát köve tõen – in téz ke dik a fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé -
se cél já ból a SIS-be tör té nõ adat to váb bí tás ér de ké ben.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

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

a) a Be ne lux Gaz da sá gi Unió ál la mai, a Né met or szá gi
Szö vet sé gi Köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa ság kor má -
nyai kö zött a kö zös ha tá ra i kon tör té nõ el len õr zé sek fo ko -
za tos meg szün te té sé rõl  szóló, 1985. jú ni us 14-i schen ge ni
meg ál la po dás vég re haj tá sá ról  szóló egyez mény (Schen ge -
ni Vég re haj tá si Egyez mény) 92–119. cik ke,

b) a ter ro riz mus el le ni küz de lem ke re té ben a Schen ge ni 
In for má ci ós Rend szer egyes új funk ci ó i nak be ve ze té sé rõl
 szóló 871/2004/EK ta ná csi ren de let (2004. áp ri lis 29.)
1. cik ke,

c) né hány új funk ci ó nak – töb bek kö zött a ter ro riz mus
el le ni küz de lem nek – a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer -
be tör té nõ be ve ze té sé rõl  szóló 2005/211/IB ta ná csi ha tá ro -
zat (2005. feb ru ár 24.) 1. cik ke,

d) az eu ró pai el fo ga tó pa rancs ról és a tag ál la mok kö zöt -
ti át adá si el já rá sok ról  szóló 2002/584/IB ta ná csi ke ret ha tá -
ro zat (2002. jú ni us 13.) 9. cik ke.

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

60/2007. (VII. 11.) FVM
rendelete

az egységes területalapú támogatási rendszer alapján
támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek

nyújtott elkülönített cukortámogatásról  szóló
48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben
 eljárva a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá si rend szer alap -
ján tá mo ga tás ra jo go sult me zõ gaz da sá gi ter me lõk nek
nyúj tott el kü lö ní tett cu kor tá mo ga tás ról  szóló 48/2006.
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(VI. 22.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„c) in teg rá tor: az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, jogi

sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, aki
(amely) a re fe ren cia-idõ szak ban sa ját maga ter melt, il let ve 
ter mel te té si szer zõ dés sel cu kor ré pa-ter me lõk kel ter mel te -
tett cu kor ré pá ját a kvó ta jo go sult gaz dál ko dó szer ve zet
szá má ra ér té ke sí tet te;”

(2) Az R. 1.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ e)–f) pon tok kal:
(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„e) zöld ség-gyü mölcs ter me lõi ér té ke sí tõ szer ve zet

(a továb biak ban: TÉSZ): a gyü mölcs- és zöld ség pi ac
 közös szer ve zé sé rõl  szóló 2200/1996/EK ta ná csi ren de let -
nek meg fele lõen elõ ze tesen, il let ve vég le ge sen el is mert
gaz da sá gi tár sa ság ként vagy szö vet ke ze ti for má ban mû -
kö dõ jogi sze mély;

f) egyes ter mé kek be szer zé sét, ér té ke sí tést, szol gál ta -
tást nyúj tó szö vet ke zés és egyéb gaz dál ko dó szer ve zet
(a továb biak ban: BÉSZ): a szö vet ke ze tek rõl  szóló kü lön
jog sza bály alap ján ala kult vagy át ala kult, me zõ gaz da sá gi
ter me lés hez szük sé ges szol gál ta tá sok nyúj tá sát vég zõ
szer ve zet.”

2.  §

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

„(1) A ké rel met egy pél dány ban, min den év ben az egy -
sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va
álló idõ szak ban, kü lön ké re lem ként a Me zõ gaz da sá gi és
Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) hon lap -
ján köz zé tett for ma nyom tat vá nyon le het be nyúj ta ni.”

3.  §

Az R. 5.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (5)–(9) be kez dés sel:
„(5) Amennyi ben a tá mo ga tást in teg rá tor, TÉSZ, il let ve

BÉSZ igény li, úgy a ké re lem hez mel lé kel ni kell az MVH
ál tal köz zé tett be tét la pon az in teg rált ter me lõk, TÉSZ,
 illetve BÉSZ ta gok lis tá ját.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti eset ben az in teg rá tor,
a TÉSZ, il let ve a BÉSZ kö te les a tá mo ga tást a jo go sult
 cukorrépa-termelõk ré szé re a ki fi ze tést kö ve tõ 15 na pon
be lül to váb bí ta ni. A tá mo ga tás to váb bí tá sá nál az el osz tás
ará nyai te kin te té ben a tá mo ga tás mér té ké re és ki szá mí tá si
mód já ra vo nat ko zó sza bá lyok irány adó ak.

(7) Az in teg rá tor, a TÉSZ, il let ve a BÉSZ kö te les a
 támogatási össze gek uta lá sát kö ve tõ 40 na pon be lül az
MVH felé be nyúj ta ni az egyes in teg rált ter me lõk re vo nat -
ko zó tá mo ga tá si összeg rész le tes ki szá mí tá sát, va la mint az 
át uta lás té nyét bi zo nyí tó do ku men tu mo kat (bank szám la
ki vo nat má so la ta). Amennyi ben a tá mo ga tás nem ke rül
 továbbításra ha tár idõn be lül, úgy jo go su lat la nul igény be

vett tá mo ga tás nak mi nõ sül és az in teg rá tor, a TÉSZ, il let ve 
a BÉSZ a jegy ban ki alap ka mat két sze re sé vel nö vel ten
 köteles azt vissza fi zet ni.

(8) Az in teg rá tor, a TÉSZ, a BÉSZ – a Cu kor Termék -
tanács írá sos en ge dé lyé vel – az (1) be kez dés a) pont ja sze -
rin ti szál lí tá si joga és az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
 leszállított mennyi ség figye lembe véte lével dönt het úgy,
hogy az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti in teg rált ter me lõ i -
nek, il let ve tag ja i nak a tá mo ga tás köz vet len igény lé sé nek
jo go sult sá gát át en ge di.

(9) A (8) be kez dés sze rin ti eset ben
a) a szál lí tá si jog
aa) egyes in teg rált ter me lõ re esõ mér té két az in teg rá tor,
ab) a TÉSZ egyes tag já ra esõ mér té két a TÉSZ,
ac) a BÉSZ egyes tag já ra esõ mér té két a BÉSZ

iga zol ja;
b) az in teg rá tor, a TÉSZ, il let ve a BÉSZ ál tal át adott

összes mennyi ség rõl a fel dol go zók, az összes mennyi ség -
hez az in teg rált ter me lõk, il let ve a ta gok ál tal tel je sí tett
hoz zá já ru lás ról pe dig az in teg rá tor, TÉSZ, BÉSZ ál lít ja ki
az iga zo lást.”

4.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ötö dik na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it az el sõ fo kú ha tá ro zat tal
még le nem zárt ügyek re is al kal maz ni kell.

(2) Az R. 6.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jog sza bá lyok vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

– a Ta nács 319/2006/EK ren de le te (2006. feb ru ár 20.)
a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá mo ga tá -
si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a
me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott támoga -
tási rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló 1782/2003/EK ren de -
let mó do sí tá sá ról;

– a Bi zott ság 660/2006/EK ren de le te (2006. áp ri lis 27.) 
az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let IV. és IVa. cí me i ben
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to váb bá a pi hen -
te tett te rü let alap anyag-ter me lés re való hasz ná la tát ille -
tõen ugyan ezen ren de let al kal ma zá sa rész le tes sza bá lya i -
nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1973/2004/EK ren de let mó do -
sí tá sá ról;

– a Bi zott ság 659/2006/EK ren de le te (2006. áp ri lis 27.) 
a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len támoga -
tási rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és
a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo ga -
tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló 1782/2003/EK ta ná csi 
ren de let ál tal elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés, mo du lá ció,
va la mint in teg rált igaz ga tá si és el len õr zé si rend szer vég re -
haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról
 szóló 796/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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A tárca nélküli miniszter
1/2007. (VII. 11.) TNM

rendelete

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
létesítményeibe történõ belépés rendjérõl szóló
1/1996. (VI. 19.) TNM rendelet módosításáról

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 78.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok lé te sít mé nye i -
be tör té nõ be lé pés rend jé rõl  szóló 1/1996. (VI. 19.) TNM
ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke, a mi nisz ter el nök, az 
Or szág gyû lés el nö ke, az Al kot mány bí ró ság el nö ke, a pol -
gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter), a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok irá nyí tá sá ban köz re -
mû kö dõ ál lam tit ká ra (a továb biak ban: ál lam tit kár), a
Nem zet biz ton sá gi Iro da (a továb biak ban: Iro da) ve ze tõ je a 
Hi va tal ob jek tu ma i ba sze mély azo nos sá ga iga zo lá sa nél -
kül be lé pés re jo go sult.”

2.  §

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

„(2) A mi nisz ter, az ál lam tit kár, az Iro da ve ze tõ je, il le -
tõ leg a Hi va tal fõ igaz ga tó ja ál tal fel jo go sí tott, pi ros sá vos
iga zol vánnyal ren del ke zõ al kal ma zot tak a Hi va tal mû kö -
dé si rend jé re vo nat ko zó sza bá lyok meg tar tá sá val, az iga -
zol vány fel mu ta tá sa után az 1.  §-ban meg ha tá ro zott hi va -
ta lok ob jek tu ma i ba be lép het nek.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg az R. 3.  §-ának (1) be kez dés ében az „és
ál ta lá nos he lyet te se” szö veg rész ha tá lyát vesz ti. E ren de let 
ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok lé te sít mé nye i be tör té nõ be -
lé pés rend jé rõl  szóló 1/1996. (VI. 19.) TNM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 5/2000. (XII. 19.) TNM ren de let, a pol -

gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok lé te sít mé nye i be tör té nõ 
be lé pés rend jé rõl  szóló 1/1996. (VI. 19.) TNM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 10/2002. (VIII. 9.) TNM ren de let, va -
la mint a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok lé te sít mé -
nye i be tör té nõ be lé pés rend jé rõl  szóló 1/1996. (VI. 19.)
TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2006. (VI. 29.)
MeHVM ren de let.

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó

tár ca nél kü li mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. június 7-i ülésérõl

Na pi rend elõt ti hoz zá szó lá sá ban a mun ka vál la lói ol dal
je lez te:

– a szak szer ve ze ti szö vet sé gek csa ló dás sal vet ték tu do -
má sul, hogy a kor mány za ti ol dal ré szé rõl el hang zott ígé ret 
el le né re az ez évi 52-es szá mú Ma gyar Köz löny ben a ko -
ráb ban vi ta tott meg ol dás je lent meg az uta zá si ked vez mé -
nyek mó do su lá sá ról. Az ol dal kér te az uta zá si ked vez mé -
nyek, va la mint – komp le xen is – a mun ka vál la lók nak, köz -
al kal ma zot tak nak járó, il let ve jut tat ha tó ked vez mé nyek
tel jes rend sze ré nek mi e lõb bi át te kin té sét. A kor mány ol dal
vá la szá ban ki fe jez te, hogy kész át te kin te ni a ked vez mé -
nyek hely ze tét;

– a szak szer ve ze ti kon fö de rá ci ók ér té ke lé se sze rint az
egyes tör vények mun ka- és pi he nõ idõ re vo nat ko zó sza bá -
lya i nak mó do sí tá sá ról az Or szág gyû lés nek be ter jesz tett
tör vényjavaslat a mun ka vál la lók hát rá nyá ra és a kol lek tív
szer zõ dé sek gyön gí té sé re irá nyu ló sza bá lyo zás ter ve zet.
Az ol dal is mét rög zí tet te, el uta sít ja az opt out, va gyis az
ön ként vál lalt túl mun ka sze re pel te té sét a ter ve zet ben. Fel -
hív ta a fi gyel met, hogy az Eu ró pai Unió a mun ka vég zés
szem pont já ból vizs gál va csak két fé le idõt – a mun ka idõt
és a pi he nõ idõt – kü lön böz te ti meg, kö vet ke zés kép pen az
ügye le ti idõ is a mun ka idõ ka te gó ri á já ba tar to zik. Az Or -
szág gyû lés nek be ter jesz tett sza bá lyo zás ter ve ze tet az ol dal 
nem tá mo gat ta, az ab ban fog lal tak  miatt til ta ko zá sát fe jez -
te ki.

1. Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács na pi rend re tûz -
te az ál la mi va gyon ról  szóló tör vényjavaslatról ké szült
kor mány za ti elõ ter jesz tést.
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A mun kál ta tói ol dal vé le mé nye sze rint szük ség sze rû,
hogy meg tör tén jen a pi a ci vi szo nyo kon ala pu ló üz le ti jel -
le gû szer ve zet lét re ho zá sa, amely egy sé ge sen ke ze li az ál -
la mi va gyont. Ezért az ol dal egyet ért a kon cep ci ó val, ál lás -
pont ja sze rint a lét re jö võ szer ve zet vár ha tó an si ke re sen
tud ja el lát ni fel ada tát. Ugyan ak kor az ol dal nem tart ja jó
el gon do lás nak, hogy az El len õr zõ Bi zott ság éven te be szá -
mol jon a va gyon gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter nek és
an nak a Ta nács nak, amely nek el len õr zé sé re jött lét re. A
mun ka adók a nem ze ti föld alap kérdését speciális
helyzetnek tekintik és azt speciális szervezetek
létrehozásával kezelhetõnek tartják.

A mun ka vál la lói ol dal ál lás pont ja sze rint ke vés idõ ju -
tott a tör vényjavaslat meg vi ta tá sá ra az or szá gos ér dek -
egyez te tés fó ru ma in. Az ol dal szá má ra el fo gad ha tat lan,
hogy a pri va ti zá ció hát ra lévõ sza ka szá ban – a je len tör -
vényjavaslat élet be lé pé sét köve tõen – szû kül je nek az ez
ide ig ér vé nye sült mun ka vál la lói ked vez mé nyes tu laj don -
szer zé si jo go sult sá gok. Szin tén el fo gad ha tat lan a Mun ka
Tör vény köny vé ben a mun kál ta tó ra vo nat ko zó an meg ha tá -
ro zott tá jé koz ta tá si, vé le mé nyez te té si és kon zul tá ci ós kö -
te le zett sé gek szû kí té se a je len tör vénytervezet ál tal. Az ol -
dal a tar tós ál la mi tu laj do nú tár sa sá gi ré sze se dés sel mû kö -
dõ tár sa sá gok kö ré be so ro lan dó nak tar tott min den köz fel -
ada tot el lá tó vál lal ko zást, s így szük sé ges nek tar tot ta
e kör be fel ven ni a re gi o ná lis víz mû ve ket is. Az új Nem ze ti
Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en mû kö dõ Rész vény tár sa ság
(NVK Zrt.) lét re ho zá sá ra ki tû zött ha tár idõt rö vid nek ta lál -
ta, és ki emelt fi gyel met, ér dek sé re lem nél kü li, il let ve azo -
kat mi ni ma li zá ló meg ol dá so kat kért az NVK Zrt.-be
össze vo nan dó há rom ko ráb bi in téz mény al kal ma zot ta i nak 
to vább fog lal koz ta tá sa, köz al kal ma zot ti jog vi szony ból
mun ka vál la lói jog vi szony ba tör té nõ át vé te le fo lya ma tá -
ban. Az ol dal to váb bi mér le ge lést ja va solt az összeg ha tár
te kin te té ben az NVK Zrt. ve zér igaz ga tó já nak az 500 mil -
lió fo rin tot meg nem ha la dó va gyon tárgy ér té ke sí té sé vel,
hasz no sí tá sá val, il let ve az ilyen össze gû kö ve te lé sek kel és
kö te le zett ség vál la lá sok kal kap cso la tos dön té sek re ter ve -
zett fel ha tal ma zá sa ese té ben. Az ol dal fel ve tet te még a
Par la ment, az Ál la mi Szám ve võ szék, az éves költ ség ve té si 
tör vények stb. kap cso ló dá si pont jai rög zí té sé nek szük sé -
ges sé gét az ál la mi va gyon hasz no sí tá sá nak és az el len õr -
zé si, be szá mo lá si kö te le zett sé gek nek egyes kér dé se i ben.

A kor mány ol dal a kon zul tá ci ón el hang zott ész re vé te le -
ket hasz nos nak és meg fon to lás ra ér de mes nek tar tot ta.
Egyet ér tett a mun ka vál la lói ol dal azon vé le mé nyé vel,
hogy ke rül jön mó do sí tás ra a tör vényjavaslat 37. és 38.  §-a
úgy, hogy a je len leg ha tá lyos pri va ti zá ci ós tör vény mun -
ka vál la lói tu laj don szer zé si sza bá lyai át ke rül nek a ké szü lõ
új tör vényjavaslatba, és el ma rad a mun kál ta tók ra vo nat ko -
zó an meg ha tá ro zott tá jé koz ta tá si, vé le mé nye zé si és kon -
zul tá ci ós – Mt.-ben elõ írt – kö te le zett sé gek szû kí té sé re vo -
nat ko zó rész.

Ki emel te: az új vagyontör vény leg fon to sabb cél ja, hogy 
ja vul jon az ál la mi va gyon nal való gaz dál ko dás át lát ha tó -

sá ga, ha té kony sá ga, és meg te rem tõd je nek a fel té te lek az
ál la mi va gyon hosszú távú hasz no sí tá sa te rén új, a je len le -
gi nél költ ség ta ka ré ko sabb meg ol dá sok al kal ma zá sá hoz.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. június 15-i ülésérõl

Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács na pi rend re tûz te a
fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl  szóló tör -
vényjavaslatról ké szült elõ ter jesz tést.

Az elõ ter jesz tõ kor mány ol dal ki emel te: a tör -
vényjavaslat cél ja a fog lal koz ta tók nyug díj cé lú meg ta ka rí -
tá sok te rén tör té nõ sze rep vál la lá sá nak elõ se gí té se, a fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be ve ze té se a ha -
zai jog rend be.

A mun kál ta tói ol dal vé le mé nye sze rint a tör vénnyel
olyan le he tõ ség te rem tõ dik, amely ked ve zõbb le he tõ sé get
biz to sít a mun ka adók és mun ka vál la lók plusz meg ta ka rí tá -
si for má i hoz, ezért a tör vényjavaslatot a mun kál ta tói ol dal
tá mo gat ja. Az ol dal ál lás pont ja sze rint a mû kö dés a gya -
kor lat ban at tól függ majd, hogy az hogy vi szo nyul az adó -
rend szer hez, ked vez mé nye zi-e az adó rend szer vagy sem.
A mun kál ta tói ol dal alap ve tõ nek tart ja, hogy az új in téz -
mény mû kö dé se az ön kén tes ség elve alap ján tör tén jen.

A mun ka vál la lói ol dal az OÉT ülé sen foly ta tott vi tát
kon zul tá ci ó ként fo gad ta el, és igé nyel te, hogy 2007 õszén,
a már min den rész let sza bály ra ki ter je dõ elõ ter jesz tés is mét 
ke rül jön az OÉT elé. Ál lás pont ja sze rint pon to san meg
kell ha tá roz ni a fog lal koz ta tói nyug díj he lyét a nyug díj -
rend szer egé szén be lül. A fog lal koz ta tói nyug díj szabá -
lyait az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tá rak sza bá lya i -
hoz szük sé ges kö ze lí te ni, azon ban oly mó don, hogy az új
nyug díj in téz mény ne so dor has sa ve szély be az ön kén tes
köl csö nös nyug díj pénz tá rak már ki ala kult rend sze rét és
meg ta ka rí tá sa it. Min den ele mé ben ki kell dol goz ni az in -
téz mény hez ren delt ga ran cia rend szert. A mun ka vál la lók
ezen el lá tás ban való rész vé te lé nek sza bá lyo zá sa so rán az
ol dal az aláb bi a kat ítél te fon tos nak:

– A fog lal koz ta tói nyug díj ne kö tõd hes sen kö te le zõ
mun ka vál la lói be fi ze tés hez, il let ve a mun kál ta tó ne dif fe -
ren ci ál has son a mun ka vál la lók kö zött azok be fi ze té si
szán dé kai sze rint.

– A fog lal koz ta tói nyug díj mun ka szer zõ dés ben tör té nõ 
rög zí té sét tar tal maz za a sza bá lyo zás.

– Ne sze re pel jen a sza bá lyo zás ban jog szer zé si idõ tar -
tam elõ írásának le he tõ sé ge.
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– Az érin tett mun ka vál la lók nak be le szó lá si le he tõ sé get 
kell adni a fog lal koz ta tói nyug díj-in téz mé nyek mû köd te -
té sé be.

– Rög zí te ni szük sé ges, hogy a köz szfé ra ho gyan tud
kap cso lód ni az új nyug díj in téz mény hez.

– A ban kok és egyéb pénz in té ze tek üz le ti ala pon ne
hoz has sa nak lét re ilyen in téz ményt, csak fog lal koz ta tó -
ként, ami hez má sok is csat la koz hat nak.

A mun ka vál la lói ol dal szük sé ges nek ítél te, hogy a fog -
lal ko zta tói nyug díj sza bá lyo zá sá nak 2007. õszi meg vi ta tá -

sa után az OÉT komp le xen te kint se át a nyug díj rend szer
egé szét is.

A kon zul tá ció alap ján az OÉT úgy fog lalt ál lást, hogy
az õszi adótör vény ja vas la tok kal együtt, az zal össz hang -
ban a fog lal koz ta tói nyug díj sza bá lyo zá sát is mé tel ten át -
tekinti.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács Tit kár sá ga
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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