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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CLVIII.
tör vény

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól  szóló
1993. évi LXXVII. törvény és a kisebbségi
önkormányzati képviselõk választásáról,

valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre
vonatkozó egyes tör vények módosításáról  szóló

2005. évi CXIV. tör vény módosításáról*

1.  § A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló
1993. évi LXXVII. tör vény 60/C. §-ának (3) be kez dé se
he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(3) Az or szá gos ön kor mány za tok gaz dál ko dá sá ra
a költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyo kat az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel kell alkal -
mazni.”

2.  § A ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sá -
ról, va la mint a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek re vonat -
kozó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CXIV. tör vény 72.  § (8) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(8) Az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok költ ség -
ve té si szerv ként tör té nõ gaz dál ko dá sá nak fel té te le it 2008.
ja nu ár 1-jé tõl kell biz to sí ta ni. A vég re haj tás ról a Kor mány
gon dos ko dik.”

3.  § E tör vény 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 3-i ülés nap ján fo gad ta el.

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
339/2007. (XII. 15.) Korm.

rendelete

egyes szociális tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben el jár va, to -
váb bá a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról

 szóló 1993. évi III. tör vény 132.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont já ban, a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz -
ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban:
Gyvt.) 162.  §-a (1) be kez dé sé nek c)–d) és i) pont já ban,
a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá -
sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 47.  §-ának (1) bekezdé -
sében, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség -
ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 84.  §-ának
e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt feladat -
körében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról  szóló

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

1.  §

(1) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá -
sok té rí té si díj ár ól  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Tr.) 2.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„Az Szt. 115.  §-ának (9) be kez dé se sze rin ti szol gál ta tá si 
ön költ ség és a tárgy évi nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás kü -
lön bö ze te ként szá mí tott té rí té si dí jat ak kor is do ku men tál -
ni kell, ha az el lá tás hoz nyúj tott sa ját hoz zá já ru lás ré vén a
fenn tar tó ala cso nyabb in téz mé nyi té rí té si dí jat al kal maz.”

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

„(2) Ha az el lá tás ra a min den ko ri költ ség ve té si tör vény
dif fe ren ci ált össze gû nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lást ha tá -
roz meg, a szol gál ta tás ra, el lá tás ra vo nat ko zó szol gál ta tá si
ön költ ség ki szá mí tá sát köve tõen az egyes nor ma tí va ka te -
gó ri ák hoz tar to zó nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás le vo ná sá -
val kell az in téz mé nyi té rí té si dí ja kat meg ál la pí ta ni.”

2.  §

A Tr. 4.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„In téz mé nyi tár su lás és több cé lú kis tér sé gi tár su lás ál tal
fenn tar tott in téz mény, szol gál ta tó ese té ben a tá jé koz ta tá si
kö te le zett sé get a tár su lás szék he lye sze rin ti jegy zõ tel je sí ti.”

3.  §

A Tr. 4/A.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) Az Szt. 115.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti mi ni má -
lis sze mé lyi té rí té si díj

a) ét kez te tés – ide nem ért ve a nép kony hát – ese té ben
50 Ft/nap,
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b) nap pa li el lá tás ese té ben – ide nem ért ve a haj lék ta lan 
sze mé lyek nap pa li el lá tá sát – ét ke zés igény be vé te lé vel
70 Ft/nap, ét ke zés igény be vé te le nél kül 20 Ft/nap.”

4.  §

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

„(3) Ha az ön kor mány zat ren de le te, il let ve a meg ál la po -
dás el té rõ en nem ren del ke zik, a sze mé lyi té rí té si dí jat

a) az át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mé nyek nél leg -
fel jebb egy havi idõ tar tam ra elõ re,

b) más sze mé lyes gon dos ko dá si for mák nál ha von ta
utó lag
kell meg fi zet ni.”

5.  §

A Tr. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az ét kez te tés in téz mé nyi té rí té si díja nem ha lad hat -
ja meg az egy el lá tott ra jutó szol gál ta tá si ön költ ség és a
tárgy évi nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás kü lönb sé gé nek egy
nap ra jutó össze gét.”

6.  §

A Tr. 12.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A házi se gít ség nyúj tás gon do zá si óra dí ja nem ha -
lad hat ja meg az egy el lá tott ra jutó szol gál ta tá si ön költ ség
és a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás kü lönb sé gé nek egy el lá -
tá si órá ra jutó össze gét.”

7.  §

A Tr. 13.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„A gon do zá si nap ló ban az el lá tott ne vét a la ká son kí vül
vég zett te vé keny ség ese té ben is fel kell tün tet ni.”

8.  §

A Tr. 14.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A házi se gít ség nyúj tás ban – az Szt. 63.  §-ának
(8) be kez dé se alap ján – ide ig le ne sen ré sze sü lõ sze mély
Szt. 119/C.  §-a sze rin ti jö ve de lem vizs gá la tát ab ban az
eset ben kell el vé gez ni, ha a gon do zás há rom hó na pot meg -
ha la dó an is in do kolt.

(2) Amennyi ben egy csa lá don, il let ve ház tar tá son be lül
töb ben ré sze sül nek házi se gít ség nyúj tás ban, a fi ze ten dõ
sze mé lyi té rí té si dí jat kü lön-kü lön kell meg ha tá roz ni.”

9.  §

(1) A Tr. 15.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Nap pa li el lá tás ese té ben az in téz mé nyi té rí té si dí jat
kü lön meg kell ha tá roz ni

a) a csak nap köz be ni tar tóz ko dást igény be ve võk re,
 illetve

b) a nap köz be ni tar tóz ko dást és ott ét ke zést igény be
ve võk re, ahol az in téz mé nyi té rí té si díj meg egye zik az
a) pont sze rint meg ha tá ro zott és a (2) be kez dés sze rin ti díj
össze gé vel.

(2) A nap pa li el lá tás ke re té ben igény be vett ét ke zés in -
téz mé nyi té rí té si dí ját a 9.  § (2) és (4) be kez dé se sze rint
kell meg ál la pí ta ni. A sze mé lyi té rí té si díj meg ál la pí tá sá ra
a 9.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak az irány adók.”

(2) A Tr. 15.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -

ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény gyer mek ét kez te té sért
fi ze ten dõ té rí té si díj ra vo nat ko zó sza bá lya it kell alkal -
mazni a fo gya té kos gyer me kek szá má ra nap pa li el lá tást
nyúj tó fo gya té ko sok nap pa li in téz mé nyé ben nyúj tott ét -
kez te tés re.”

10.  §

A Tr. 17.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) Idõs ott ho ni el lá tás ese té ben a köl tõ pénzt a sze mé -
lyi té rí té si díj meg ál la pí tá sát köve tõen kell meg ha tá roz ni,
és az el lá tott rend sze res jö ve del mé bõl vissza hagy ni, il let -
ve a köl tõ pénz mi ni má lis össze gé re ki egé szí te ni.”

11.  §

A Tr. 18.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) Ha az el lá tás ra jo go sult a té rí té si dí jat egész ben
vagy rész ben nem ké pes meg fi zet ni, il let ve nem fi ze ti
meg, a tar tá sá ra kö te les hoz zá tar to zó ré szé re fi ze té si kö te -
le zett sé get ak kor le het meg ál la pí ta ni, ha a csa lád havi
össz jö ve del mé bõl le von va a havi sze mé lyi té rí té si dí jat, az 
egy fõre jutó jö ve de lem meg ha lad ja az öreg sé gi nyug díj
min den ko ri leg ki sebb össze gé nek két és fél sze re sét.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti té rí té si díj nem le het ma ga -
sabb, mint a csa lád havi össz jö ve del mé nek és az Szt.
114.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott ér ték -
ha tár csa lád ta gok szá má val szor zott össze gé nek kü lön bö -
ze te.”
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12.  §

A Tr. 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„19.  § Az Szt. 20.  §-ának b)–c) pont já ban, va la mint

119.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nyil ván tar -
tást a 3. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

13.  §

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

„(1) A sze mé lyi té rí té si díj meg ha tá ro zá sá nál nem ve he -
tõ figye lembe az el lá tás ban ré sze sü lõ

a) fog lal koz ta tá sá ból szár ma zó mun ka ju tal ma, il let ve
mun ka re ha bi li tá ci ós díja,

b) ta nul má nyi ösz tön dí ja,
c) köl tõ pén ze.”

14.  §

A Tr. 28.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) E § sza bá lya it az át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz -

mé nyek re is al kal maz ni kell.”

15.  §

(1) A Tr. 31.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„Az in téz mény ve ze tõ a fenn tar tót – a jel zá log be jegy zés
kez de mé nye zé sé rõl  való dön tés ér de ké ben – éven te ér te sí -
ti a 3. szá mú mel lék let sze rin ti fo lyó évi hát ra lék ról.”

(2) A Tr. 31.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A be jegy zett jel zá log ha gya té ki te her ként ér vé nye -
sít he tõ.”

16.  §

A Tr. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
 és gyámügyi eljárásról  szóló

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

17.  §

A gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi és
gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Gyer.) 24.  §-a a kö vet ke zõ (5) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(5) Az a szü lõ, aki nek a gyám hi va tal en ge dé lyez te,
hogy gyer mek e va gyo nát igény be vegy e, a 158.  §-ban fog -
lal tak sze rint ese ti szám adás ra kö te les.”

18.  §

A Gyer. 38.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az örök be fo ga dás elõt ti el já rást a Ma gyar Köz tár sa ság 
te rü le tén szo ká sos tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ örök be
fo gad ni szán dé ko zó sze mély ké rel mé re a la kó he lye, tar -
tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes gyer mek vé del mi szak -
szol gá lat ké szí ti elõ.”

19.  §

A Gyer. 46.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A gyám hi va tal az örök be fo ga dást en ge dé lye zõ jog -

erõs ha tá ro zat má so la tát meg kül di az érin tett örök be fo ga -
dó szü lõ rõl nyil ván tar tást ve ze tõ gyer mek vé del mi szak -
szol gá lat nak.”

20.  §

A Gyer. 49.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szo ká sos tar tóz ko -

dá si hellyel ren del ke zõ kül föl di ál lam pol gár sá gú örök be
fo gad ni szán dé ko zó sze mély ese tén az örök be fo ga dás
elõt ti el já rás ra a 38–39.  §-okat kell al kal maz ni.”

21.  §

A Gyer. 59.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha az apa sá got meg ál la pí tó tel jes ha tá lyú el is me rõ
nyi lat ko za tot a gyer mek szü le té se elõtt te szik, a szü lés fel -
té te le zett idõ pont ját, és ha ez le het sé ges, a fo gam zás fel té -
te le zett idõ pont ját szak or vo si bi zo nyít vánnyal kell iga zol -
ni. Szak or vo si bi zo nyít vány ként a szak or vos ál tal ki ál lí tott 
ter hes gon do zá si könyv is el fo gad ha tó, amennyi ben tar tal -
maz za a szü le tés fel té te le zett idõ pont ját, és ha ez le het sé -
ges, a fo gam zás fel té te le zett idõ pont ját.”

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl,

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
 vállalkozói engedélyrõl  szóló

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

22.  §

A gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé -
keny ség en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi vál lal ko zói en ge dély rõl  szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Gymr.) 4.  §-a
(6) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
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zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö vet ke zõ e)–h) pont tal
egé szül ki:

[Nem ál la mi fenn tar tó ese tén a ké re lem hez – az
(1)–(3) be kez dés ben fog lal ta kon túl – csa tol ni kell]

„c) a nem ál la mi fenn tar tó írás be li hoz zá já ru lá sát a
(10) be kez dés b) pont ja sze rin ti ada tok be szer zé sé hez,”

„e) ter mé sze tes sze mély fenn tar tó ese tén a gyermekjó -
léti, gyer mek vé del mi vál lal ko zói en ge délyt,

f) egy há zi fenn tar tó ese tén az egy ház bí ró sá gi nyil ván -
tar tás ba be jegy zett ha tá lyos ada ta i ról ki adott, egy hó nap -
nál nem ré geb bi ki vo na tot, to váb bá, ha a fenn tar tó az egy -
ház bí ró sá gi nyil ván tar tás ba nem vett szer ve ze ti egy sé ge,
a nyil ván tar tás ba vett egy ház, egy há zi jogi sze mély kép -
viselõjének a nyi lat ko za tát a fenn tar tó ne vé rõl, szék he lyé -
rõl és kép vi se lõ jé nek sze mé lyé rõl, va la mint ar ról, hogy a
fenn tar tó az ál ta la kép vi selt egy ház, egy há zi jogi sze mély
szer ve ze ti egy sé ge, és az egy ház alap sza bá lya alap ján jogi
sze mé lyi ség gel ren del ke zik,

g) az egy hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, ha a
fenn tar tó jogi sze mé lyi sé gû gaz dál ko dó szer ve zet vagy
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság,

h) a fenn tar tó bí ró sá gi nyil ván tar tás ba be jegy zett ha tá -
lyos ada ta i ról ki adott, egy hó nap nál nem ré geb bi ki vo na -
tot, ha a fenn tar tó tár sa dal mi szer ve zet, ala pít vány vagy
köz ala pít vány.”

A sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek
 köz le ke dé si ked vez mé nye i rõl  szóló

164/1995. (XII. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sa

23.  §

A sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke dé si
ked vez mé nye i rõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: Mr.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez -
dés a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[E ren de let ha tá lya – amennyi ben nem zet kö zi szer zõ dés 
el té rõ en nem ren del ke zik – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel ki ter jed az el lá tás igény lé sé nek idõ pont já ban a Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõ sú lyos moz gás kor lá to zott]

„c) 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
(a továb biak ban: Szmtv.) sze rint a sza bad moz gás és tar -
tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély re, amennyi ben az
 ellátás igény lé sé nek idõ pont já ban az Szmtv.-ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint a sza bad moz gás és a há rom hó na pot meg -
ha la dó tar tóz ko dá si jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
gya ko rol ja, és 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 rint be je len tett
 lakóhellyel ren del ke zik, va la mint

d) a köz le ke dé si tá mo ga tás te kin te té ben a szo ci á lis biz -
ton sá gi rend sze rek nek a Kö zös sé gen be lül moz gó mun ka -
vál la lók ra, ön ál ló vál lal ko zók ra és csa lád tag ja ik ra tör té nõ

al kal ma zá sá ról  szóló 1408/71/EGK ta ná csi ren de let ben
meg ha tá ro zott jo go sul ti kör be tar to zó sze mély re,
amennyi ben az el lá tás igény lé sé nek idõ pont já ban az
Szmtv.-ben meg ha tá ro zot tak sze rint a sza bad moz gás hoz
és tar tóz ko dás hoz  való jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén gya ko rol ja, és 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 rint be je len tett
la kó hellyel ren del ke zik.”

24.  §

Az Mr. a kö vet ke zõ 20/A.  §-sal egé szül ki:

„20/A.  § Ez a ren de let az Unió pol gá ra i nak és csa lád tag -
ja ik nak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz
és tar tóz ko dás hoz  való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK
ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló, 2004. áp ri lis 29-i 2004/38/EK eu ró pai par la men ti és 
ta ná csi irány elv 24. cik ké nek  való meg fe le lést szol gál ja.”

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról  szóló
 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

25.  §

Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról  szóló 291/2006. 
(XII. 23.) Korm. ren de let 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet -
ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[A Hi va tal szo ci á lis, gyer mek jó lé ti, va la mint gyer mek -
vé del mi fel adat kör ében el lát ja:]

„e) a szo ci á lis szol gál ta tók, in téz mé nyek ellenõrzé -
sével”

[össze füg gõ, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada -
to kat.]

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások 2008. évi irányított területi

 kiegyenlítési rendszerérõl  szóló
 260/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

26.  §

A szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál -
ta tá sok 2008. évi irá nyí tott te rü le ti ki egyen lí té si rend sze -
ré rõl  szóló 260/2007. (X. 4.) Korm. ren de let 2.  §-ának
(3) be kez dé se a kö vet ke zõ i) pont tal egé szül ki:

[Nem kell be fo ga dást kér ni]

„i) bá zis-szál lás ese tén.”
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A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési

díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról  szóló

133/1997. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

27.  §

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti alap el -
lá tá sok és gyer mek vé del mi szak el lá tá sok té rí té si díj ár ól és 
az igény lé sük höz fel hasz nál ha tó bi zo nyí té kok ról  szóló
133/1997. (VI. 29.) Korm. ren de let 11.  §-a (1) be kez dé sé -
nek g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Gyvt. gyer mek ét kez te té sért fi ze ten dõ té rí té si díj ra
vo nat ko zó sza bá lya it kell al kal maz ni]

„g) fo gya té kos gyer me kek, ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát
el lá tó in téz mény ben, il let ve a fo gya té kos gyer me kek szá -
má ra nap pa li el lá tást nyúj tó, a szo ci á lis igaz ga tás ról és
szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény ha tá lya
alá tar to zó fo gya té ko sok nap pa li in téz mé nyé ben”
[nyúj tott ét kez te tés re.]

28.  §

Ez a ren de let az Unió pol gá ra i nak és csa lád tag ja ik nak a
tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz és tar tóz -
ko dás hoz  való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK ren de let
mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK,
a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2004. áp ri lis 29-i
2004/38/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
24. cik ké nek  való meg fe le lést szol gál ja.

Záró rendelkezések

29.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés sze rin ti ki vé tel -
lel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 23.  §-a a ki hir de tést kö ve tõ har ma dik na -
pon lép ha tály ba.

(3) E ren de let 1–27. és 30.  §-a, va la mint mel lék le te
2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti. Ez a ren del ke zés 2008.
ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

(4) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor tar tós bent la ká sos
in téz mé nyi el lá tás ban ré sze sü lõ sze mé lyek re – idõs ott ho ni 
el lá tás ban ré sze sü lõ sze mély re vo nat ko zó an ab ban az
eset ben, ha az egyes szo ci á lis tár gyú tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2007. évi CXXI. tör vény 81.  §-ának (6) vagy
(10) be kez dé se sze rint nem ké rik a jö ve de lem vizs gá la -
tot – a té rí té si díj meg ál la pí tá sa so rán a jö ve del mi hely zet
vizs gá la tá ra, a té rí té si díj alap já ul figye lembe ve he tõ jö ve -

de lem re, va gyon ra, il let ve ezek kö ré re a 2007. de cem ber
31-én ha tá lyos sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(5) Azt a gyer me kek át me ne ti gon do zá sát vagy gyer -
mek vé del mi szak el lá tást nyúj tó in téz ményt (há ló za tot),
amely a Gyvt. 156.  § (3) be kez dé sé re te kin tet tel 2007. de -
cem ber 31-én ide ig le nes (ha tá ro zott ide jû) mû kö dé si
 engedéllyel ren del ke zik, a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv
2008. jú ni us 30-áig fe lül vizs gál ja. Az ide ig le nes (ha tá ro -
zott ide jû) mû kö dé si en ge dély ér vé nyes sé gi ide je a fe lül -
vizs gá lat be fe je zé sé ig meg hosszab bo dik. Ha az in téz mény 
(há ló zat) a fe lül vizs gá lat idõ pont já ban nem fe le l meg a
mû kö dé si en ge dély ki adá sá hoz szük sé ges fel té te lek nek, a
mû kö dést en ge dé lye zõ szerv 2012. de cem ber 31-éig ér vé -
nyes ide ig le nes mû kö dé si en ge délyt ad ki, amennyi ben az
el lá tá si ér dek bõl in do kolt.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti eset ben el lá tá si ér dek bõl
ak kor kell az ide ig le nes mû kö dé si en ge délyt ki ad ni, ha az
in téz mény (há ló zat) nem fe le l meg a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott sze mé lyi, il let ve tár gyi fel té te lek nek, azon -
ban a gyer me kek fo lya ma tos és biz ton sá gos el lá tá sa – fi -
gye lem mel a szol gál ta tó te vé keny sé get az el lá tá si te rü le -
ten vég zõ más in téz mé nyek (há ló za tok) el ér he tõ sé gé re,
tel je sí tõ ké pes sé gé re, il let ve fé rõ hely szá má ra – más mó -
don nem biz to sít ha tó. Nem ad ha tó ki ide ig le nes mû kö dé si
en ge dély a Gymr. 14.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja sze -
rin ti eset ben.

(7) Az (5) be kez dés sze rin ti ide ig le nes mû kö dé si en ge -
délyt ki adó ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell a ha tá ro zat lan
ide jû mû kö dé si en ge dély ki adá sá hoz szük sé ges fel té te le -
ket. Az el lá tás szak mai szín vo na la a 2007. de cem ber 31-ei
ál la pot hoz ké pest nem es het vissza. A fenn tar tó – a jog erõs 
ha tá ro zat kéz hez vé te lét kö ve tõ hat van na pon be lül – a fel -
té te lek ha tár idõ re tör té nõ meg te rem té sé hez szük sé ges fel -
ada tok ról in téz ke dé si ter vet ké szít, ame lyet meg küld a mû -
kö dést en ge dé lye zõ szerv nek. A mû kö dést en ge dé lye zõ
szerv az in téz ke dé si terv ben fog lal tak tel je sí té sét éven te
el len õr zi.

30.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Tr.
aa) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek záró mon dat ré szé ben a

„[a továb biak ban a)–c) pont alat ti ak együtt: fenn tar tó]”
szö veg rész,

ab) 4.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
ac) 17.  §-ának (1)–(3) be kez dé se,
ad) 20.  §-ának (1)–(2) be kez dé se,
ae) 2. szá mú mel lék le te;
b) a Gymr.
ba) 4.  §-ának (7) be kez dé se,
bb) 4.  §-a (9) be kez dé sé nek a) pont já ban „(a továb -

biak ban: ÁNTSZ)” szö veg rész,
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bc) 9.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja,
bd) 19.  §-ának (2)–(3) be kez dé se;
c) az Mr. 17.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta;
d) a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló 2003. évi

L. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 160/2003. (X. 7.)
Korm. ren de let, va la mint egyes szo ci á lis tár gyú kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 321/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let 17.  §-ának (1) be kez dé se.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Tr.
aa) 1.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „házi se gít -

ség nyúj tás, jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás” szö veg -
rész he lyé be a „jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás” szö -
veg rész,

ab) 9.  §-ának (3) be kez dé sé ben „a ter ve zett” szö veg -
rész he lyé be „az” szö veg rész,

ac) 27.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „ál la mi” szö veg -
rész he lyé be a „gyer mek vé del mi” szö veg rész,

ad) 28.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „la kó ott hon ban”
szö veg rész he lyé be a „re ha bi li tá ci ós la kó ott hon ban” szö -
veg rész;

b) a Gyer.
ba) 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Gyvt. 113.  §-ának

(1) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „gyer mek vé del mi és
gyám ügyi fel adat- és ha tás kö rök el lá tá sá ról, va la mint
a gyám ha tó ság szer ve ze té rõl és ille té kességérõl  szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Gyszr.) 8.  §-ának (1) be kez dé se” szö veg rész,

bb) 14/A.  §-ában „az ott hon te rem té si tá mo ga tás sal”
szö veg rész he lyé be „a rend sze res gyer mek vé del mi ked -
vez mény re, il let ve a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga -

tás ra  való jo go sult ság meg ál la pí tá sá val, az otthonterem -
tési tá mo ga tás sal” szö veg rész,

bc) 33.  §-a (7) be kez dé sé nek b) pont já ban a „Gyvt.
113.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja” szö veg rész he lyé be
a „Gyszr. 8.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja” szö veg rész,

bd) 54.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Gyvt. 125.  §-a
(3) be kez dé sé nek b) pont ja” szö veg rész he lyé be a „Gyszr.
22.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja” szö veg rész,

be) 65.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „ha tá ro za -
tot” szö veg rész he lyé be a „dön tést” szö veg rész,

bf) 97.  §-a (1), (3) és (4) be kez dé sé ben a „ha tá ro zat”
szö veg rész he lyé be a „vég zés” szö veg rész,

bg) 97.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ha tá ro zat ról” szö -
veg rész he lyé be a „vég zés rõl” szö veg rész,

bh) 97.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „ha tá ro za tá ban”
szö veg rész he lyé be a „vég zé sé ben” szö veg rész,

bi) 2. szá mú mel lék le té nek cí mé ben „ , a Gyvt.
122.  §-ának (3) be kez dé sé ben elõ írt” szö veg rész he lyé be
az „a” szö veg rész;

c) a Gymr. 4.  §-a (9) be kez dé sé nek a) pont já ban a „vá -
ro si” szö veg rész he lyé be a „kis tér sé gi” szö veg rész;

d) az Mr. 17.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a
„há rom” szö veg rész he lyé be a „hat” szö veg rész;

e) a szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol -
gál ta tók, in téz mé nyek ága za ti azo no sí tó já ról és or szá gos
nyil ván tar tá sá ról  szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. ren de let 
3.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „há rom mun ka na pon be lül”
szö veg rész he lyé be a „há rom mun ka na pon be lül, bázis -
szállás ese tén a kö vet ke zõ mun ka na pon” szö veg rész lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 339/2007. (XII. 15.) Korm. rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 29/1993. (II. 17.) Korm. ren de let hez

Térítési díj nyilvántartási törzslap

Az el lá tott neve: ................................................................................................................................................................

Meg ál la po dás, be uta ló ha tá ro zat szá ma és kel te: ..............................................................................................................

Az el lá tás igény be vé te lé nek kez dõ nap ja: ........................................................................................................................

Az el lá tás igény be vé te lé nek utol só nap ja: ........................................................................................................................

Az in téz mé nyi té rí té si díj napi össze ge: ............................... havi össze ge: ...................................................................

Az el lá tott ál tal fi ze ten dõ sze mé lyi té rí té si díj napi össze ge: ................................ havi össze ge: ..................................

Az R. 2.  § (3) be kez dé se alap ján tar tá si vagy örök lé si szer zõ dés sze rint fi ze ten dõ té rí té si díj napi össze -
ge: .............................. havi össze ge: ..............................................................................................................................

Az R. 2.  § (3) be kez dé se alap ján a fi ze tés re kö te le zett neve: ...........................................................................................

Lak cí me, egyéb el ér he tõ sé ge: ...........................................................................................................................................



A) Befizetett térítési díj idõsek otthonában

El lá tott jö ve de lem iga zo lá sá ban meg ha tá ro zott jö ve de lem: ................................................................................... fo rint

Fo rint

Év, hó nap
Az in gat lant

ter he lõ jel zá log
 össze ge1

Havi sze mé lyi 
té rí té si díj
össze ge

Be fi ze tés
Jegy zet

kel te nap ló szá ma össze ge

2.... I.

2.... II.

2.... III.

2.... IV.

2.... V.

2.... VI.

2.... VII.

2.... VIII.

2.... IX.

2.... X.

2.... XI.

2.... XII.

Fo lyó évi hát ra lék:

1 Ki töl té se a sze mé lyi té rí té si díj meg nem fi ze té se ese tén, il let ve az in téz mény ál tal biz to sí tott köl tõ pénz jel zá log jog ra  való ter he lé se ese tén kö te le zõ.

B) Befizetett térítési díj egyéb tartós bentlakásos intézményben

Fo rint

Év, hó nap
Havi rend sze res

jö ve de lem

Az in gat lant
 ter he lõ jel zá log

össze ge2

Havi sze mé lyi
 té rí té si díj 

össze ge

Be fi ze tés
Jegy zet

kel te nap ló szá ma össze ge

2.... I.

2.... II.

2.... III.

2.... IV.

2.... V.

2.... VI.

2.... VII.

2.... VIII.

2.... IX.

2.... X.

2.... XI.

2.... XII.

Fo lyó évi hát ra lék:

2 Ki töl té se a sze mé lyi té rí té si díj meg nem fi ze té se ese tén, il let ve az in téz mény ál tal biz to sí tott köl tõ pénz jel zá log jog ra  való ter he lé se ese tén kö te le zõ.
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C) Befizetett térítési díj átmeneti bentlakásos intézményben

Fo rint

Év, hó nap
Havi rend sze res

jö ve de lem

Havi sze mé lyi
té rí té si díj
 össze ge

Be fi ze tés
Jegy zet

kel te nap ló szá ma össze ge

2.... I.

2.... II.

2.... III.

2.... IV.

2.... V.

2.... VI.

2.... VII.

2.... VIII.

2.... IX.

2.... X.

2.... XI.

2.... XII.

Fo lyó évi hát ra lék:
”
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A Kormány
340/2007. (XII. 15.) Korm.

rendelete

a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos 
eljárásokban közremûködõ szakértõkre, szakértõi

szervekre vonatkozó részletes szabályokról

A Kor mány a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá -
sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 132.  §-a (1) be kez dé sé -
nek q) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel -
adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Ezt a ren de le tet a szo ci á lis szak ér tõi szer vek nek a szo -
ciális igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Szt.)

a) 63.  §-ának (4)–(8) be kez dé se, il let ve 68/A.  §-a sze -
rin ti gon do zá si szük ség let meg ál la pí tá sá ban,

b) 65.  §-a (4) be kez dé sé nek b)–c) pont ja sze rin ti iga zo -
lás, il let ve szak vé le mény fe lül vizs gá la tá ban
tör té nõ köz re mû kö dé sé re kell al kal maz ni.

2.  §

(1) Házi se gít ség nyúj tás ké rel me zé se ese té ben az in téz -
mény ve ze tõ, en nek hi á nyá ban a te le pü lé si ön kor mány zat

jegy zõ je az el lá tást igény lõ gon do zá si szük ség le té nek
vizs gá la tát az el lá tást igény lõ la kó he lye, il let ve tar tóz ko -
dá si he lye sze rint ille té kes, a gyer mek vé del mi és gyám -
ügyi fel adat- és ha tás kö rök el lá tá sá ról, va la mint a gyám ha -
tó ság szer ve ze té rõl és ille té kességérõl  szóló 331/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let mel lék le té ben ki je lölt te le pü lé si, 
fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ jé nél (a továb biak -
ban: vá ro si jegy zõ) kez de mé nye zi.

(2) A vá ro si jegy zõ a gon do zá si szük ség let vizs gá la ta
cél já ból há rom fõs szak ér tõi bi zott sá got, il let ve – a fel me -
rü lõ el lá tá si igé nyek tõl füg gõ szám ban – bi zott sá go kat
mû köd tet. A bi zott ság tag ja

a) az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi
In té zet (a továb biak ban: ORSZI) vá ro si jegy zõ szék he lye
sze rint ille té kes ki ren delt sé gé nek ve ze tõ je ál tal ki je lölt or -
vos szak ér tõ vagy szo ci á lis szak ér tõ,

b) a vá ro si jegy zõ szék he lye sze rint ille té kes te le pü lés
ré szé re házi se gít ség nyúj tást biz to sí tó in téz mény, szol gál -
ta tó ve ze tõ je ál tal ki je lölt ápo lá si-gon do zá si szak em ber,

c) a vá ro si jegy zõ ál tal ki je lölt szo ci á lis ügy in té zõ.

(3) A (2) be kez dés a)–b) pont ja sze rin ti tag ki je lö lé sé rõl 
a vá ro si jegy zõ meg ke re sé sét kö ve tõ nyolc mun ka na pon
be lül in téz ked ni kell.

(4) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti tag ként a házi se gít -
ség nyúj tás ban leg alább két éves szak mai gya kor lat tal ren -
del ke zõ sze mély, en nek hi á nyá ban leg alább kö zép fo kú
szo ci á lis szak kép zett ség gel és egy éves szak mai gya kor lat -
tal ren del ke zõ sze mély je löl he tõ ki.



(5) A bi zott ság tag ja i nak meg bí za tá sa egy évre szól. Az
egy év le jár tát köve tõen a ta gok is mé tel ten ki je löl he tõk.
A tag a meg bí za tá sá ról – az új tag ki je lö lé sé ig fel me rü lõ
fel ada tok el lá tá sa mel lett – bár mi kor le mond hat. Ha a tag
meg bí za tá sa bár mely ok ból meg szû nik, a vá ro si jegy zõ
8 na pon be lül meg ke re si a ki je lö lõ szer ve ze tet, a (2) be -
kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben új ta got je löl ki.

(6) A szak ér tõi bi zott ság nak nem le het tag ja
a) a vizs gált sze mély hoz zá tar to zó ja [a Pol gá ri Tör -

vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 685.  § b) pont],
b) aki tõl egyéb ok  miatt el fo gu lat lan el já rás nem vár ha tó.

(7) A ki zá rá si ok be je len té se, il let ve ész le lé se ese tén a
vá ro si jegy zõ a (2) be kez dés a)–b) pont ja sze rin ti eset ben
pót tag je lö lé se cél já ból meg ke re si a ki je lö lõ szer ve ze tet,
a c) pont sze rin ti eset ben pót ta got je löl ki, il let ve ha az ille -
té kességi te rü le tén több szak ér tõi bi zott ság mû kö dik, má -
sik bi zott sá got je löl ki a gon do zá si szük ség let vizs gá la tá ra. 
A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti tag nál nem je len t el fo -
gult sá got az, ha a vizs gált sze mély a házi se gít ség nyúj tást
biz to sí tó in téz mény, szol gál ta tó el lá tá si te rü le tén la kik.

(8) A szak ér tõi bi zott ság el nö ke a vá ro si jegy zõ ál tal ki -
je lölt szo ci á lis ügy in té zõ. A szak ér tõi bi zott ság az el já rás -
rend jét – a (9)–(11) be kez dés ben fog lal tak figye lembe -
véte lével – maga ha tá roz za meg.

(9) A gon do zá si szük ség let la kó he lyen, il let ve tar tóz ko -
dá si he lyen tör té nõ vizs gá la ta ér de ké ben (a továb biak ban:
la kó he lyen tör té nõ vizs gá lat) a szak ér tõi bi zott ság el nö ke
a szak ér tõi bi zott ság tag jai kö zül elõ adó szak ér tõt je löl ki.
Elõ adó szak ér tõ nek az el nök ma gát is ki je löl he ti. Az elõ -
adó szak ér tõ a la kó he lyen tör té nõ vizs gá lat, il let ve a ren -
del ke zés re álló ira tok alap ján el ké szí ti az ér té ke lõ adat lap
és a szak vé le mény ter ve ze tét.

(10) A szak ér tõi bi zott ság meg vi tat ja az elõ adó szak ér tõ 
ál tal elõ ké szí tett ter ve ze te ket, ér té ke li a vizs gá lat ered mé -
nyét, és ezek alap ján dönt a szak vé le mény tar tal má ról.
A dön tés meg ho za ta lá ra a szak ér tõi bi zott ság va la mennyi
tag já nak je len lé te mel lett a ta gok sza va za tá val ke rül sor.
A ta gok sza va za ta egyen lõ.

(11) A szak ér tõi bi zott ság ülé sé rõl jegy zõ könyv ké szül.
A jegy zõ köny vet és a szak ér tõi vé le ményt a szak ér tõi bi -
zott ság min den tag ja alá ír ja.

3.  §

(1) Az idõs ott ho ni el lá tás irán ti ké re lem alap ján az in -
téz mény ve ze tõ az el lá tást igény lõ gon do zá si szük ség le té -
nek vizs gá la tát az ORSZI az el lá tást igény lõ la kó he lye,
 illetve tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes ki ren delt sé gé nél 
kez de mé nye zi. Ha az el lá tást igény lõ sze mély ké rel mét
több in téz mény hez is be ad ta, a gon do zá si szük ség let vizs -
gá la tát az el sõ ként be adott ké re lem sze rin ti in téz mény
 vezetõje kez de mé nye zi. A gon do zá si szük ség let fenn ál lá -
sát iga zo ló szak vé le mény, il let ve an nak má so la ta va la -

mennyi idõs ott ho ni el lá tást nyúj tó in téz mény nél, a gon do -
zá si szük ség let újabb vizs gá la ta nél kül fel hasz nál ha tó.

(2) A gon do zá si szük ség let (1) be kez dés sze rin ti vizs gá -
la tát az ORSZI kü lön jog sza bály sze rin ti el sõ fo kú szak ér -
tõi bi zott sá ga vég zi, amely nek leg alább egy tag ja szo ci á lis
szak ér tõ.

4.  §

Az ORSZI szak ér tõi bi zott sá ga i ra – amennyi ben e ren -
de let el té rõ en nem ren del ke zik – az Or szá gos Rehabilitá -
ciós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet rõl, va la mint el já rá sá nak 
rész le tes sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let 8–9.  §-ának,
va la mint 11.  §-ának sza bá lya it kell al kal maz ni.

5.  §

(1) A vá ro si jegy zõ ál tal mû köd te tett szak ér tõi bi zott -
ság, il let ve az ORSZI el sõ fo kú szak ér tõi bi zott sá ga
(a továb biak ban együtt: bi zott ság) a szak vé le mé nyét a ké -
re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 nap alatt, so ron kí vü li
 elhelyezés ese tén 15 nap alatt ké szí ti el.

(2) Hi á nyo san ki töl tött ké re lem ese tén a vá ro si jegy zõ,
il let ve az ORSZI szak ér tõi bi zott sá gá nak el nö ke (a továb -
biak ban együtt: mû köd te tõ) az in téz mény ve ze tõt – meg -
felelõ ha tár idõ tû zé sé vel – hi ány pót lás ra szó lít ja fel. A
 hiánypótlás tel je sí té sé nek idõ tar ta ma az (1) be kez dés sze -
rin ti ha tár idõ be nem szá mít be. Ha a ha tár idõn be lül a
 hiányt nem pó tol ják, a bi zott ság a szak vé le mény ki adá sát
mel lõ zi, és er rõl a mû köd te tõ az in téz mény ve ze tõt és az
 ellátást igény lõt írás ban tá jé koz tat ja.

(3) A szak vé le ményt a mû köd te tõ pos tai úton kül di meg
az el lá tást igény lõ sze mély nek és az in téz mény ve ze tõ nek,
il let ve en nek hi á nyá ban az el lá tást igény lõ sze mély la kó -
he lye sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek. Az
 ellátást igény lõ sze mély nek a ki töl tött ér té ke lõ adat lap
 másolatát is meg kell kül de ni.

6.  §

(1) A bi zott ság a gon do zá si szük ség let vizs gá la ta cél já -
ból le foly tat ja a szol gál ta tást igény lõ la kó he lyen tör té nõ
vizs gá la tát.

(2) A la kó he lyen tör té nõ vizs gá lat mel lõz he tõ, ha a gon -
do zá si szük ség let mér té két kü lön jog sza bály sze rin ti
egyéb kö rül mé nyek fenn ál lá sa  miatt nem kell vizs gál ni, és
azok fenn ál lá sát kü lön jog sza bály sze rint meg fele lõen iga -
zol ták.

(3) A la kó he lyen tör té nõ vizs gá la tot az el lá tást igény lõ
ké rel me alap ján, a ma gán szfé ra tisz te let ben tar tá sá val,
 kizárólag a kü lön jog sza bály sze rin ti szem pon tok vizs gá -
la tá ra ki ter je dõ en kell le foly tat ni.
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(4) A bi zott ság a szak vé le mény ki adá sá tól szá mí tott egy 
évig az ugyan azon sze méllyel kap cso lat ban elõ ter jesz tett
újabb vizs gá la ti ké re lem alap ján a gon do zá si szük ség le tet
csak ak kor bí rál ja el, ha a ké re lem bõl, il let ve mel lék le te i -
bõl meg ál la pít ha tó, hogy az igény lõ gon do zá si szükség -
letében, vagy a kü lön jog sza bály sze rin ti egyéb kö rül mé -
nye i ben lé nye ges vál to zás kö vet ke zett be. El len ke zõ eset -
ben a bi zott ság a szak vé le mény ki adá sát mel lõ zi és er rõl
a mû köd te tõ az in téz mény ve ze tõt és az el lá tást igény lõt
írás ban tá jé koz tat ja.

(5) Ha az igény lõ a jog kö vet kez mé nyek rõl való tá jé koz -
ta tást köve tõen a la kó he lyen tör té nõ vizs gá lat le foly ta tá sát 
nem te szi le he tõ vé, a bi zott ság a szak vé le mény ki adá sát
mel lõ zi, és er rõl a mû köd te tõ az in téz mény ve ze tõt és az
 ellátást igény lõt írás ban tá jé koz tat ja.

7.  §

(1) A házi se gít ség nyúj tás igény be vé te lé hez szük sé ges
szak vé le mény fe lül vizs gá la tát a szol gál ta tást igény lõ sze -
mély, il let ve tör vényes kép vi se lõ je – a ki egé szí tõ szak ér tõi 
díj meg fi ze té sé vel egy ide jû leg – kez de mé nyez he ti az
ORSZI el lá tást igény lõ la kó he lye, il let ve tar tóz ko dá si
 helye sze rint ille té kes ki ren delt sé gé nél. A fe lül vizs gá la tot
az ORSZI el sõ fo kú szak ér tõi bi zott sá ga foly tat ja le,
amely nek leg alább egy tag ja szo ci á lis szak ér tõ.

(2) Az idõs ott ho ni el lá tás igény be vé te lé hez szük sé ges
szak vé le mény fe lül vizs gá la tát a szol gál ta tást igény lõ sze -
mély, il let ve tör vényes kép vi se lõ je – a ki egé szí tõ szak ér tõi 
díj meg fi ze té sé vel egy ide jû leg – kez de mé nyez he ti az
ORSZI la kó he lye, il let ve tar tóz ko dá si he lye sze rin ti re gi o -
ná lis igaz ga tó sá gá nál. A szak vé le ményt az ORSZI kü lön
jog sza bály sze rin ti má sod fo kú bi zott sá ga vizs gál ja fe lül,
amely nek leg alább egy tag ja szo ci á lis szak ér tõ.

(3) Az 5–6.  § sza bá lya it a szak vé le mény fe lül vizs gá la -
tá ra is meg fele lõen al kal maz ni kell.

8.  §

A be teg sé gen, il let ve egész sé gi ál la po ton ala pu ló szo -
ciális rá szo rult ság kü lön jog sza bály sze rin ti vizs gá la ta ke -
re té ben ki ál lí tott há zi or vo si iga zo lás, il let ve szak or vo si
szak vé le mény fe lül vizs gá la tát a szol gál ta tást igény lõ sze -
mély, il let ve tör vényes kép vi se lõ je – a ki egé szí tõ szak ér tõi 
díj meg fi ze té sé vel egy ide jû leg – kér he ti az ORSZI el lá tást
igény lõ la kó he lye, il let ve tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té -
kes ki ren delt sé gé nél. A fe lül vizs gá la tot az elsõ fokú szak -
ér tõi bi zott ság foly tat ja le, amely nek leg alább egy tag ja
szo ci á lis szak ér tõ.

9.  §

(1) Az e ren de let sze rin ti szak ér tõi vé le mé nye zés költ -
sé ge it – a (4) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel – a köz pon ti költ -
ség ve tés biz to sít ja.

(2) A vá ro si jegy zõ ál tal mû köd te tett szak ér tõi bi zott ság 
a szak vé le ményt 10 000 Ft ese ten kén ti szak ér tõi díj el le né -
ben ké szí ti el. A szak ér tõi díj a 2.  § (2) be kez dé sé nek
b)–c) pont ja sze rin ti tag egyen lõ mér té kû dí ja zá sá ra és
a bi zott ság mû köd te té sé vel járó ügy vi te li költ sé gek re for -
dít ha tó.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti szak ér tõi dí jak igény lé se
 havonta utó lag tör té nik, a mel lék let sze rin ti adat lap nak a
tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 10. nap já ig a Ma gyar Ál lam -
kincs tár te rü le ti leg ille té kes Igaz ga tó sá gá hoz tör té nõ be -
nyúj tá sá val. Az Igaz ga tó ság a be ér ke zett ada to kat össze -
síti és min den hó nap 15-éig meg kül di a Szo ci á lis és Mun -
ka ügyi Mi nisz té ri um ré szé re, amely a tá mo ga tá sok össze -
gét utal vá nyoz za. A tá mo ga tást a Ma gyar Ál lam kincs tár
te rü le ti leg ille té kes Igaz ga tó sá ga fo lyó sít ja.

(4) A ki egé szí tõ szak ér tõi díj mér té ke 2000 Ft.

10.  §

Az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té -
zet rõl, va la mint el já rá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
213/2007. (VIII. 7.) Korm. ren de let 15.  §-a a kö vet ke zõ
(2) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a § je len le gi szö ve -
gé nek je lö lé se (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A Kor mány a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis
 ellátásokról  szóló 1993. évi III. tör vény 68/A.  §-ában meg -
ha tá ro zott szo ci á lis szak ér tõi szerv ként az In té ze tet je lö -
li ki.”

11.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az egyes szo ci á lis tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2007. évi CXXI. tör vény 81.  §-ának (6) be kez dé se
sze rin ti vizs gá la tot e ren de let idõs ott ho ni el lá tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyai alap ján kell le foly tat ni, az zal, hogy az
ORSZI szo ci á lis in téz mény he lye sze rint ille té kes szak ér -
tõi bi zott sá ga jár el, és a la kó he lyen tör té nõ vizs gá lat az in -
téz mény ben tör té nik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Adatlap
a városi jegyzõ által mûködtetett szakértõi bizottság támogatásának igényléséhez

......... év ........... tárgyhónap

1. Me gye meg ne ve zé se: ...................................................................................................................................................

2. Ki je lölt vá ro si ön kor mány zat meg ne ve zé se: ...............................................................................................................

3. KSH kód ja: ...................................................................................................................................................................
 (2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó)

4. Az Szt. 63.  § (4)–(8) be kez dé se sze rint a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap ban
   a) a tá mo ga tás ra jo go sí tó ki adott szak vé le mé nyek szá ma: .................................................................................. db
   b) a ki fi ze tett szak ér tõi dí jak össze ge: .................................................................................................................. Ft

5. A meg elõ zõ igény lé si idõ szak ban té ve sen igé nyelt tá mo ga tás nak az össze ge: ..................................................... Ft

6. A tárgy idõ szak ra igé nyelt tá mo ga tás össze ge [a 4. b) és az 5. sor kü lön bö ze te]: .................................................. Ft

Dá tum: ..................... év ....................... hó ...... nap

P. H.

......................................................
vá ro si jegy zõ alá írá sa
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A Kormány
341/2007. (XII. 15.) Korm.

rendelete

a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni
jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól

A Kor mány a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek
for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Jöt.) 129.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján,
 valamint az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban
fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya arra a me zõ gaz da sá gi, ag rár-,
 vidékfejlesztési, 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 tör vény sze rint nyil ván tar tás ba vett jogi sze mély -
re, jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet re és ter mé sze tes sze -
mély re ter jed ki, amely nek (aki nek) hasz ná la tá ban (tu laj -
do nos ként vagy más jog cí men)

a) szán tó, kert, gyü möl csös, szõ lõ és gyep (rét, le ge lõ)
mû ve lé si ágú föld te rü let van, és ott me zõ gaz da sá gi ter me -
lõ te vé keny sé get foly tat,

b) erdõ mû ve lé si ágú föld te rü let van, és ott er dõ gaz dál -
ko dá si te vé keny sé get foly tat,

c) víz jo gi üze mel te té si en ge dély sze rin ti ha las tó van, és 
hal gaz dál ko dá si te vé keny sé get foly tat.

[Az a)–c) pont ban fog lal tak a továb biak ban együtt: me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ.]
 (2) A csa lá di gaz da ság ese té ben a jö ve dé ki adó-vissza té -
rí tés igény lé sé re a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör -
vény 3.  §-ának i) pont ja sze rin ti csa lá di gaz dál ko dó jo go -
sult.

2.  §

(1) Jö ve dé ki adó-vissza té rí tés re

a) az 1.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá -
gi ter me lõ a szán tó, kert, gyü möl csös, szõ lõ és gyep (rét,
le ge lõ) mû ve lé si ág ban a me zõ gaz da sá gi ter me lé si célú
föld mû ve lé si mun kák hoz, va la mint a be ta ka rí tás hoz kap -
cso ló dó köz vet len szál lí tás hoz,



b) az 1.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti mezõgazda -
sági ter me lõ az er dõ fel újí tá si mun ká la tok ke re té ben vég -
zett tus kó zá si, gyö kér szag ga tá si, ta laj mû ve lé si, ül te té si,
dug vá nyo zá si, ve té si és ápo lá si mun kák hoz,

c) az 1.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi 
ter me lõ – a tó te rü let net tó üze me lõ víz fe lü le tét figye lembe 
véve – köz vet le nül a hal gaz dál ko dás hoz
fel hasz nált gáz olaj mennyi ség után jo go sult, be le ért ve
– amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a föld mû ve lé si,
az er dõ fel újí tá si és hal gaz dál ko dá si mun kák hoz gépi bér -
mun ka-szol gál ta tást vesz igény be – a gépi bér mun ka-szol -
gál ta tás so rán fel hasz nált, a gépi bér mun ka-szol gál ta tást
vég zõ ál tal ki ál lí tott szám lán fel tün te tett gázolajmennyi -
séget is.
 (2) A jö ve dé ki adó-vissza té rí tés nél az (1) be kez dés sze -
rint figye lembe vett gáz olaj 1 hek tár ra jutó mennyi sé ge
éves szint en nem le het több, mint a Jöt. 129.  §-a (1) be kez -
dé sé nek a) pont já ban meg je lölt, 1 hek tár ra meg ha tá ro zott
gáz olaj mennyi ség (a továb biak ban: fel sõ kor lát).
 (3) Amennyi ben a nap tá ri éven be lül vál to zik a me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ ál tal meg mû velt föld te rü let, fel újí tott
er dõ te rü let, il let ve hasz ná lat ban tar tott ha las tó te rü le te,
a (2) be kez dés al kal ma zá sá ban a hek tá ron ként leg fel jebb
figye lembe ve he tõ gáz olaj mennyi ség a fel sõ kor lát egy -
tizenketted ré sze és a te rü let me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál ta li
hasz ná la tá nak hó nap jai szor za ta ként szá mí tott, egész li ter -
re ke re kí tett mennyi ség. A meg kez dett hó na pot a te rü le tet
a hó nap ban el sõ ként hasz ná ló me zõ gaz da sá gi ter me lõ nél
kell figye lembe ven ni.
 (4) A ha las tó víz jo gi üze mel te té si en ge dé lyé ben az üze -
mel te tés re meg je lölt idõ sza ki kor lá to zás nem csök ken ti
a jö ve dé ki adó-vissza té rí tés nél figye lembe ve en dõ fel sõ
kor lá tot.

3.  §

(1) A jö ve dé ki adó-vissza té rí tés re vo nat ko zó igény -
jogosultságot

a) az 1.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti mezõgazda -
sági ter me lõ a meg mû velt föld hely raj zi szá ma alap ján
a föld mû ve lés ügyi ha tó sá gi jog kö ré ben el já ró te rü le ti leg
ille té kes me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal -
lal (a továb biak ban: föld mû ve lés ügyi ha tó ság) az 1. szá mú 
mel lék let,

b) az 1.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti mezõgazda -
sági ter me lõ az er dõ te rü let fek vé se alap ján az er dé sze ti
 hatósági jog kö ré ben el já ró te rü le ti leg ille té kes me gyei
 Mezõgazdasági Szak igaz ga tá si Hi va tal lal (a továb biak -
ban: er dé sze ti ha tó ság) a 2. szá mú mel lék let,

c) az 1.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi 
ter me lõ a ha las tó ví zi jo gi üze mel te té si en ge dé lyét ki bo -
csá tó, te rü le ti leg ille té kes víz ügyi ha tó ság gal a 3. szá mú
mel lék let
sze rint iga zol tat ja.

(2) A jö ve dé ki adó-vissza té rí tés sel érin tett föld te rü let,
erdõ, ha las tó nagy sá gát – a ke re kí tés ál ta lá nos sza bá lya i -
nak figye lembe véte lével – hek tár ban, két ti ze des pon tos -
ság gal kell meg ha tá roz ni.

4.  §

(1) A jö ve dé ki adó-vissza té rí tés fel té te le, hogy a me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ a gáz olaj vá sár lá sá ról vagy a gépi bér -
mun ka-szol gál ta tás igény be vé te lé rõl sa ját ne vé re  szóló
szám lá val, to váb bá a 3.  § sze rin ti iga zo lás sal ren del kez -
zen. A gépi bér mun ka-szol gál ta tás igény be vé te le ese tén
a bér mun kát vég zõ ál tal ki bo csá tott szám lán el kü lö ní tet ten 
kell, hogy sze re pel jen a tény le ges üzem anyag-fel hasz ná -
lás mennyi sé ge és össze ge.
 (2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ az (1) be kez dés sze rin ti
szám lán fel tün te tett üzem anyag-mennyi ség re a szám la
sze rin ti tel je sí tés idõ pont já ban ha tá lyos, leg ala cso nyabb
jö ve dé ki adó-mér ték kel szá mí tott adót igé nyel he ti vissza.
 (3) A (2) be kez dés ben meg je lölt nél ma ga sabb jö ve dé ki -
adó-mér ték kel szá mí tott adó olyan szám la alap ján igé nyel -
he tõ vissza, amely tar tal maz za a ma ga sabb adó mér ték
 alkalmazásához a Jöt. 52.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont -
jában, il let ve (4) be kez dé sé ben elõ írt fel té tel fenn ál lá sá ra
vo nat ko zó meg je lö lést is.
 (4) A gáz olaj be szer zé se csak adó rak tá ri, jö ve dé ki vagy
mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ for gal ma zók tól tör tén -
het.

5.  §

(1) A jö ve dé ki adó-vissza té rí tés irán ti jog a fel hasz ná lás
nap ján ke let ke zik. Az adó-vissza té rí tés irán ti ké re lem

a) éven te egy szer (a továb biak ban: éves be val lás) a
nap tá ri év ben, vagy

b) éven be lül gya ko rí tot tan, az I. fél év re (a továb biak -
ban: fél éves be val lás), a III. ne gyed év re (a továb biak ban:
III. ne gyed éves be val lás) és a IV. ne gyed év re (a továb -
biak ban: IV. ne gyed éves be val lás) vo nat ko zó an, – a
(2) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – a ja -
nuár 1. és jú ni us 30., a jú li us 1. és szep tem ber 30., il let ve
az ok tó ber 1. és de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ban

tény le ge sen fel hasz nált, 2.  § sze rin ti gáz olaj mennyi ség re
nyújt ha tó be.
 (2) A fél éves be val lás ese tén a vissza té rí tett adó össze -
gé nél figye lembe vett gáz olaj mennyi ség egy hek tár ra szá -
mít va nem ha lad hat ja meg a fel sõ kor lát 50%-át. Ha azon -
ban en nél az idõ szak tény le ges fel hasz ná lá sa na gyobb,
a kü lön bö zet a III. vagy a IV. ne gyed éves adó be val lás idõ -
sza ká nak fel hasz ná lá sa ként figye lembe ve he tõ, a 2.  §
(2) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés be tar tá sa mel lett.
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(3) Az éves be val lás a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár
15-étõl, a fél éves be val lás tárgy év jú li us 15-étõl, a III. ne -
gyed éves be val lás tárgy év ok tó ber 15-étõl, a IV. ne gyed -
éves be val lás a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 15-étõl nyújt -
ható be a Vám- és Pénz ügy õr ség el já rás ra – a szék hely,
 ennek hi á nyá ban a te lep hely (több te lep hely ese tén az el -
sõ ként be je len tett te lep hely), az egyé ni vál lal ko zó nak nem 
mi nõ sü lõ ter mé sze tes sze mély ese tén a la kó hely sze rint –
ille té kes szer vé hez (a továb biak ban: vám ha tó ság) az erre
a cél ra rend sze re sí tett adó be val lá si nyom tat vá nyon. A be -
val lás hoz – az elekt ro ni ku san be nyúj tott be val lás ki vé te lé -
vel – csa tol ni kell a 4.  § sze rin ti bi zony la to kat.
 (4) A vám ha tó ság az igény el bí rá lá sát köve tõen kö te les
az adó-vissza igén y lés hez csa tolt szám lá kat a me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ ré szé re vissza jut tat ni. A vám ha tó ság a szám -
lá kon kö te les fel tün tet ni a jö ve dé ki adó-vissza té rí tés meg -
tör tén té nek té nyét.

6.  §

(1) E ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
 (2) 2009. ja nu ár 1-jé vel a 4.  § (3) be kez dé sé ben az
„a Jöt. 52.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban, il let ve
(4) be kez dé sé ben elõ írt fel té tel” szö veg rész he lyé be az
„a Jöt. 52.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban elõ írt fel té -
tel” szö veg rész lép.
 (3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a me zõ -
gaz da ság ban fel hasz nált gáz olaj utá ni jö ve dé ki adó-vissza -
té rí tés fel té te le i rõl és sza bá lya i ról  szóló 216/1997.

(XII. 1.) Korm. ren de let, va la mint a me zõ gaz da ság ban fel -
hasz nált gáz olaj utá ni jö ve dé ki adó vissza té rí tés fel té te le i -
rõl és sza bá lya i ról  szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 266/2002. (XII. 20.) Korm. ren de -
let, az egyes, a jö ve dé ki adó-vissza té rí té se ket, il let ve a fej -
lesz té si adó ked vez ményt érin tõ kor mány ren de le tek mó do -
sí tá sá ról  szóló 108/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let 1. és
2.  §-a, a me zõ gaz da ság ban fel hasz nált gáz olaj utá ni jö ve -
dé ki adó-vissza té rí tés fel té te le i rõl és sza bá lya i ról  szóló
216/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
185/2004. (XII. 20.) Korm. ren de let, a me zõ gaz da ság ban
fel hasz nált gáz olaj utá ni jö ve dé ki adó-vissza té rí tés fel té te -
le i rõl és sza bá lya i ról  szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 284/2005. (XII. 20.) Korm. ren -
de let, a me zõ gaz da ság ban fel hasz nált gáz olaj utá ni jö ve -
dé ki adó-vissza té rí tés fel té te le i rõl és sza bá lya i ról  szóló
216/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
116/2006. (V. 12.) Korm. ren de let és a me zõ gaz da ság ban
fel hasz nált gáz olaj utá ni jö ve dé ki adó vissza té rí tés fel té te -
le i rõl és sza bá lya i ról  szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 149/2007. (VI. 16.) Korm. ren -
de let ha tá lyát vesz ti, azon ban ren del ke zé se it a 2007. de -
cem ber 31-ig ke let ke zett jö ve dé ki adó-vissza té rí té si jo go -
sult ság ér vé nye sí té se, a vissza té rí té si igé nyek tel je sí té se
te kin te té ben al kal maz ni kell. E be kez dés 2014. ja nu ár
1-jé vel ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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1. számú melléklet a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat és igazolás gázolaj jövedékiadó-visszatérítéshez

Az 1.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi ter me lõ neve: .............................................................................
Lak cím: .............................................................................................................................................................................
Te lep hely (mû kö dé si te rü let): ...........................................................................................................................................
Adó szám: ..........................................................................................................................................................................
Adó azo no sí tó jel: ..............................................................................................................................................................
Re giszt rá ci ós szám: ...........................................................................................................................................................

A meg mû velt föld te rü let(ek) ada tai A föld te rü let(ek) hasz ná la tá nak ada tai

Te le pü lés
neve

Hely raj zi
szám

Mû ve lé si
ág

Te rü let
(hek tár,

két ti ze des
pon tos ság gal)

Sa ját tu laj don 
hasz ná la tá nak 

idõ tar ta ma
(év, hó,
tól–ig)

Ha szon bér let, egyéb

Bér be adó
neve

Bér be adó
adó szá ma/

adó azo no sí tó
jele

Bér be adó
irá nyí tó-
szá ma

Bér be adó
címe (te le pü -

lés, utca,
ház szám)

Hasz ná lat
idõ tar ta ma

(év, hó,
tól–ig)

Össze sen:

[A meg mû velt föld te rü le te ket sa ját tu laj don és egyéb hasz ná la ti jog cím (ha szon bér let, egyéb) sze rint, ezen be lül hely raj zi szá mon ként kü lön-kü lön, ol vas -
ha tó an kell ki töl te ni.]

Alul írott me zõ gaz da sá gi ter me lõ ki je len tem, hogy ............. év ben, ............. hek tá ron me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé -
keny sé get foly tat tam.

 Az igé nyelt összeg: .......................................................................................................................................................

Az igény lés hez mel lé kelt szám lák:

Sor szá ma Szá ma Ki bo csá tá sá nak kel te

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

.................................................
me zõ gaz da sá gi ter me lõ

A me zõ gaz da sá gi mun ka el vég zé sét, va la mint – a föld hasz ná la ti lap alap ján – a meg mun kált föld te rü let nagy sá gát
iga zo lom.

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

.................................................
föld mû ve lés ügyi ha tó ság
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2. számú melléklet a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat és igazolás gázolaj jövedékiadó-visszatérítéshez

Az 1.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi ter me lõ neve: .............................................................................

Lak cím: .............................................................................................................................................................................

Te lep hely (mû kö dé si te rü let): ...........................................................................................................................................

Adó szám: ..........................................................................................................................................................................

Adó azo no sí tó jel: ..............................................................................................................................................................

Re giszt rá ci ós szám: ...........................................................................................................................................................

A fel újí tott er dõ te rü let(ek) ada tai A fel újí tott er dõ te rü let(ek) hasz ná la tá nak ada tai

Te le pü lés
neve

Hely raj zi
szám

Üzem ter vi
jel

Te rü let
(hek tár,

két ti ze des
pon tos ság gal)

Sa ját tu laj don 
hasz ná la tá nak 

idõ tar ta ma
(év, hó,
tól–ig)

Ha szon bér let, egyéb

Bér be adó
neve

Bér be adó
adó szá ma/

adó azo no sí tó
jele

Bér be adó
irá nyí tó-
szá ma

Bér be adó
címe (te le pü -

lés, utca,
ház szám)

Hasz ná lat
idõ tar ta ma

(év, hó,
tól–ig)

Össze sen:

[A fel újí tott er dõ te rü le te ket sa ját tu laj don és egyéb hasz ná la ti jog cím (ha szon bér let, egyéb) sze rint, ezen be lül hely raj zi szá mon ként kü lön-kü lön, ol vas ha -
tó an kell ki töl te ni.]

Alul írott me zõ gaz da sá gi ter me lõ ki je len tem, hogy az er dõ mû ve lé si ág ban, ......... év ben, ............... hek tá ron er dõ fel -
újí tá si te vé keny sé get vé gez tem.

 Az igé nyelt összeg: .......................................................................................................................................................

Az igény lés hez mel lé kelt szám lák:

Sor szá ma Szá ma Ki bo csá tá sá nak kel te

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

......................................................
me zõ gaz da sá gi ter me lõ

A fel újí tott er dõ te rü let nagy sá gát és a mun ka el vég zé sét iga zo lom:

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

......................................................
er dé sze ti ha tó ság
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3. számú melléklet a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat és igazolás gázolaj jövedékiadó-visszatérítéshez

Az 1.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi ter me lõ neve: ..............................................................................
Lak cím: .............................................................................................................................................................................
Te lep hely (mû kö dé si te rü let): ...........................................................................................................................................
Adó szám: ..........................................................................................................................................................................
Adó azo no sí tó jel: ..............................................................................................................................................................
Re giszt rá ci ós szám: ...........................................................................................................................................................

A tó te rü let(ek) net tó víz fe lü le té nek ada tai A tó te rü let(ek) hasz ná la tá nak ada tai

Te le pü lés
neve

Hely raj zi
szám

Te rü let
(hek tár,

két ti ze des
pon tos ság gal)

Sa ját tu laj don
hasz ná la tá nak

idõ tar ta ma
(év, hó,
tól–ig)

Ha szon bér let, egyéb

Bér be adó
neve

Bér be adó adó -
szá ma/adó azo -

no sí tó jele

Bér be adó
irá nyí tó szá ma

Bér be adó címe
(te le pü lés, utca, 

ház szám)

Hasz ná lat
idõ tar ta ma

(év, hó,
tól–ig)

Össze sen:

[A tó te rü le te ket sa ját tu laj don és egyéb hasz ná la ti jog cím (ha szon bér let, egyéb) sze rint, ezen be lül hely raj zi szá mon ként kü lön-kü lön, ol vas ha tó an kell
 kitölteni.]

Alul írott me zõ gaz da sá gi ter me lõ ki je len tem, hogy ............... év ben, .................... hek tár net tó víz fe lü le tû üze me lõ
tó te rü le ten foly tat tam hal gaz dál ko dá si te vé keny sé get.

 Be mu ta tott ér vé nyes víz jo gi en ge dély szá ma, kel te: ....................................................................................................

 Az igé nyelt összeg: .......................................................................................................................................................

Az igény lés hez mel lé kelt szám lák:

Sor szá ma Szá ma Ki bo csá tá sá nak kel te

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

......................................................
me zõ gaz da sá gi ter me lõ

Iga zo lom, hogy a ne ve zett a fent meg je lölt ha las tó ra a fel tün te tett idõ szak ban hal ter me lõ víz jo gi üze mel te té si en ge -
déllyel ren del ke zett, és ott hal gaz dál ko dá si te vé keny sé get foly ta tott.

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

......................................................
víz ügyi ha tó ság
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

149/2007. (XII. 15.) FVM
rendelete

a szõlõültetvények országos térinformatikai
nyilvántartásáról (VINGIS)  szóló

102/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról

A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 57.  § (1) be kez dé sé nek k) pont -
jában 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.  §-ának a) pont já ban 
megha tározott fel adat kö röm ben el jár va, a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) A szõ lõ ül tet vé nyek or szá gos tér in for ma ti kai nyil -
ván tar tá sá ról (VINGIS)  szóló 102/2004. (VI. 3.) FVM ren -
de let (a to váb bi ak ban: R.) 1.  § a) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

(A ren de let al kal ma zá sá ban:)

„a) szõ lõ ül tet vény: a hegy köz ség szõ lõ ül tet vény ka tasz -
te ré ben, egy hely raj zi szám alatt nyil ván tar tott szõ lõ ül tet -
vény-fe lü let;”

(2) Az R. 1.  § c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

(A ren de let al kal ma zá sá ban:)

„c) to po grá fi ai fed vény: az 1:10 000-es és 1:100 000-es 
mé ret ará nyú di gi tá lis ál la mi to po grá fi ai tér ké pek;”

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

(A ren de let al kal ma zá sá ban:)

„g) ki vá gás sal ke let ke zett új ra te le pí té si jo gok fed vé -
nye: az 1996. má jus 1. után en ge déllyel tény le ge sen ki vá -
gott szõ lõ ül tet vé nyek kö rül ha tá ro lá sá val ki ala kí tott di gi -
tá lis tér kép;”

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

(A ren de let al kal ma zá sá ban:)

„o) ka tasz te ri fed vény: az in gat lan-nyil ván tar tá si tér -
kép nem hi te les di gi tá lis má so la ta, amely a földrészlet -
határokat és a hely raj zi szá mo kat tar tal maz za;”

(5) Az R. 1.  §-a a kö vet ke zõ p)–r) pon tok kal egé szül ki:
(A ren de let al kal ma zá sá ban:)
„p) tá mo ga tott ül tet vény fed vény: a meg va ló sult szer -

ke zet át ala kí tá si- és át ál lí tá si-, va la mint a ki vá gá si tá mo ga -
tá sok kal érin tett ül tet vé nyek idõ so ros fed vé nyei;

q) blokk ha tár fed vény: a Me zõ gaz da sá gi Par cel la-azo -
no sí tó Rend szer (Me PaR) blokk ha tá ra it és a nem tá mo gat -
ha tó te rü le tek ha tá ra it, va la mint a blok kok azo no sí tó kód -
ja it tar tal ma zó di gi tá lis tér kép;

r) ta laj ta ni fed vény: 1:100 000 vagy na gyobb mé ret ará -
nyú ag ro to po grá fi ai ala pú di gi tá lis tér kép.”

2.  §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § (1) A VINGIS rend szer mû köd te té se, fej lesz té se és 

fris sí té se a FÖMI fel ada ta, ame lyet a Hegy köz sé gek Nem -
ze ti Ta ná csa (a továb biak ban: HNT), az SZBKI, a Me zõ -
gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban:
MVH), va la mint a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
(a továb biak ban: MgSzH) ál tal szol gál ta tott ada tok alap -
ján vé gez el.

(2) A VINGIS rend szer ak tu a li zá lá sa ér de ké ben az adat -
fo ga dást, -el len õr zést, -kon szo li dá lást, -fel dol go zást és
az adat bá zi sok ba való fel töl tést min den egyes fris sí ten dõ
adat ré teg ese tén a FÖMI kü lön el vég zi, to váb bá elõ ké szí ti
az ada to kat a di gi tá lis tér ké pi adat bá zi sok éven kén ti fris sí -
té sé hez min den év ok tó ber 31-ig.

(3) A FÖMI köz re mû kö dik a fel me rü lõ fej lesz té si igé -
nyek meg fo gal ma zá sá ban a VINGIS rend szert fel hasz ná ló 
szer vek – Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Minisz -
térium (a továb biak ban: FVM), MVH, MgSzH, HNT,
SZBKI – fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges tér in for ma ti -
kai tá mo ga tás biz to sí tá sa ér de ké ben.

(4) A FÖMI a VINGIS adat ál lo mányt úgy ál lít ja elõ,
hogy an nak ada tai át ve he tõk le gye nek az MVH ál tal mû -
köd te tett nyil ván tar tá si rend sze rek be. En nek fel té te le it a
FÖMI és az MVH írás ban rög zí ti.

(5) A rend szer ré szét ké pe zõ kü lön bö zõ mé ret ará nyú
tér ké pe ket az Egy sé ges Or szá gos Ve tü le ti (a továb biak -
ban: EOV) rend szer ben kell áb rá zol ni.

(6) A föld te rü let azo no sí tá sá nak alap ja a hely raj zi szám, 
a szõ lõ ül tet vé nye ket en nek alap ján ha tá rol ják le.”

3.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § (1) A VINGIS adat bá zis tar tal maz za:
a) a ka tasz te ri fed vényt,
b) az or to fo tót,
c) a szõ lõ ül tet vény fed vényt,
d) a ki vá gás sal ke let ke zett új ra te le pí té si jo gok fed vé -

nyét és te le pí té si jog tar ta lé kot,
e) a tá mo ga tott szõ lõ ül tet vény fed vényt,
f) a to po grá fi ai fed vényt,
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g) a me gye ha tár fed vényt,
h) a hegy köz sé gi ha tár fed vényt,
i) a ter mõ he lyi ka tasz te ri fed vényt,
j) a ta laj ta ni fed vényt,
k) a blokk ha tár fed vényt.
(2) A VINGIS a mi nõ sé gi ter me lés ja ví tá sa és az ere det -

vé de lem cél já ból ki egé szít he tõ a kö vet ke zõ szak mai adat -
bá zi sok kal is:

a) ma gas ság-in ter val lum fed vény,
b) lej tõ ka te gó ria fed vény,
c) ki tett ség fed vény,
d) vé dett ere de tû ter mék ter mõ he lye fed vény,
e) dûlõ fed vény,
f) szõ lõ- és bor ter me lé si ada tok.
(3) A VINGIS adat bá zist fo lya ma to san ki kell egészí -

teni a kö zös sé gi szõ lõ ka tasz ter lét re ho zá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 649/87/EGK
ta ná csi ren de let I. mel lék le té ben meg ha tá ro zott kötele -
zõen nyil ván tar tan dó ada tok kal, a hegy bí rók ál tal ve ze tett
szõ lõ ül tet vény-ka tasz ter alap ján.

(4) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ – ak tu a li zált – ül tet -
vény fed vé nyek elõ ál lí tá sát a FÖMI min den év no vem ber
15-ig el vég zi.

(5) A VINGIS adat bá zist – a hegy bí rók ál tal szol gál ta -
tott ada tok alap ján – az ül tet vény ka tasz ter ada ta i val a
FÖMI össze ve ze ti, amely nek so rán az adat vál to zá sok ja ví -
tá sát el vég zi, és az adat vál to zá sok ról min den év ok tó ber
31-ig je len tést ké szít az MVH ré szé re.”

4.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4. § Az ül tet vé nyek le ha tá ro lá sa a HNT ál tal a

 FÖMI-nek át adott ada tok alap ján tör té nik a ka tasz te ri fed -
vény se gít sé gé vel. Az ül tet vény ha tár a hely raj zi szá mok -
hoz tar to zó föld rész let-ha tá rok tól el té rõ en rög zít he tõ
az or to fo tó, a hely szí ni szem le alap ján, vagy az ille té kes
hegy bí ró köz re mû kö dé sé vel.”

5.  §

Az R. 5.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„(1) A tér ké pi adat bá zis alap já ul szol gá ló tér ké pi ada to -
kat a FÖMI a VINGIS adat bá zis rend szer be fog lal ja.
A hegy köz sé gek ada tai alap ján a FÖMI lét re hoz za az
 ültetvények ha tá ra it je lö lõ fed vényt, mely nek pon to sí tá sát
a hegy bí rók kal együtt a 4.  § sze rint vég zi el. E fed vény nél
kell nyil ván tar ta ni a 3.  § (3) be kez dé se sze rin ti ada to kat.”

6.  §

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

„6.  § (1) A FÖMI elõ ál lít ja, ki nyom tat ja, va la mint a
meg ren de lés tõl szá mí tott leg ké sõbb öt mun ka na pon be lül
biz to sít ja az MgSzH ré szé re a hely szí ni el len õr zé sek el -
vég zé sé hez szük sé ges VINGIS tér ké pe ket.

(2) A szer ke zet-át ala kí tá si és -át ál lí tá si, va la mint a ki vá -
gá si tá mo ga tá si igé nyek el len õr zé se so rán az MgSzH Köz -
pont az el len õr zé si jegy zõ könyv ben ál ta la rög zí tett ada to -
kat a VINGIS rend szer ben való át ve ze tés ér de ké ben a
 FÖMI-nek meg kül di.

(3) A szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz ter vál toz ta tá sa i ról ho zott
ha tá ro za ta it az MgSzH Köz pont meg kül di a FÖ MI-nek.
A FÖMI a vál to zá so kat a VINGIS rend szer ben át ve ze ti.”

7.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § A FÖMI a VINGIS rend szer adat bá zi sá hoz való

hoz zá fé rést az FVM, az MVH, az MgSzH, az SZBKI,
 valamint a HNT ré szé re fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben
biz to sít ja.”

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, és a hatályba lépését kö ve tõ har ma dik na pon
 hatályát vesz ti.

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

 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
291/2007. (XII. 15.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48.  § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI.
tör vény 4.  § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz tésére

le mon dá sá ra te kin tet tel

dr. Tur buly Lil lát 2008. feb ru ár 29-ei ha tállyal,
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a fel sõ kor ha tár el éré se  miatt

dr. He i nold Lász lót 2008. jú li us 4-ei ha tállyal,
dr. Szi get hy Ba lázs nét 2008. jú li us 10-ei ha tállyal,
dr. Ha za fi Jó zsef né dr. Nyit rai Bor bá lát 2008. jú li us

13-ai ha tállyal,
dr. Er dõs Ti bort 2008. jú li us 16-ai ha tállyal,
dr. Dri esz La jos né dr. Sza mos vá ri Már tát 2008. jú li us

18-ai ha tállyal,

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mé re

Sza bó Sán dor né dr.-t 2008. jú ni us 30-ai ha tállyal,
dr. Ist ván Sa rol tát 2008. jú li us 31-ei ha tállyal,
Tóth Lász ló né dr. Pul pi ter An nát 2008. au gusz tus 31-ei

ha tállyal

bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Bor bás Vi rág Ber na det tet,
dr. Bor bély At ti lát,
dr. Csesz nok Ju dit An nát,
dr. Gás pár Mó ni kát,
dr. Koncz Ist ván And rást,
dr. Ko vács Zsu zsan nát,
dr. Kóc só Sán dor Zsol tot,
dr. Li zi czay Sán dort,
dr. Pi e gel Zsolt Krisz ti ánt és
dr. Tom pa Na tá li át 2008. ja nu ár 1. nap já tól ha tá ro zat -

lan idõ tar tam ra bí ró vá,

dr. Bar kó czi Ba lázst,
dr. Bi czó Lász lót,
dr. Ko vács And rás Ta mást,
dr. Kö kény Tí me át,
dr. Mo há csy Gá bort,
dr. Ri mó czi Ág nest,
dr. Szél Nap su gár Ág nest és
dr. Vi rág né dr. Ta kács Má ri át a 2008. ja nu ár 1. nap já tól

2010. de cem ber 31. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. de cem ber 12.

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

KEH ügy szám: IV-1/5099/2007.

A Köztársasági Elnök
292/2007. (XII. 15.) KE

határozata

határõr ezredes dandártábornoki kinevezésérõl

Az Al kot mány 30/A.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti

 miniszter elõ ter jesz tésére Cse ri Jó zsef ha tár õr ez re dest
2007. de cem ber 10-ei ha tállyal ha tár õr dan dár tá bor nok ká
ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. de cem ber 7.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. de cem ber 10.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5160/2007.

A Köztársasági Elnök
293/2007. (XII. 15.) KE

határozata

büntetés-végrehajtási dandártábornok
szolgálati viszonyának megszüntetésérõl

és szolgálati nyugállományba helyezésérõl

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz tésére
az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont ja, va la mint
a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá -
la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény (Hszt.)
56.  § (2) be kez dé se c) pont ja alap ján, te kin tet tel a Hszt.
57.  § (1) be kez dé sé re, mó do sí tom a 192/2007. (X. 5.)
KE ha tá ro za to mat, és Csa pó Jó zsef bün te tés-vég re haj tá si
dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát 2007. de cem ber 29-ei 
ha tállyal szün te tem meg, va la mint a Hszt. 182.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján 2007. de cem ber 30-ai ha tállyal
 helyezem szol gá la ti nyug ál lo mány ba.

Bu da pest, 2007. de cem ber 7.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. de cem ber 10.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/3706-3/2007.
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A Köztársasági Elnök
294/2007. (XII. 15.) KE

határozata

rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba

helyezésérõl

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz tésére,
az Al kot mány 30/A.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ra te -
kin tet tel, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 59.  § (1) be kez dé se a) pont ja alap -
ján meg ál la pí tom, hogy Szik Lász ló rend õr dan dár tá bor -
nok szol gá la ti vi szo nya 2007. de cem ber 20-án meg szû nik, 
és a Hszt. 182.  § (1) be kez dé se alap ján 2007. de cem ber
21-ével szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2007. de cem ber 7.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. de cem ber 10.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5120/2007.

A Köztársasági Elnök
295/2007. (XII. 15.) KE

határozata

rendõr vezérõrnagy szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl, nyugállományba helyezésérõl

és rendõr altábornagyi elõléptetésérõl

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz tésére,
az Al kot mány 30/A.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál -
lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi
XLIII. tör vény (Hszt.) 59.  § (1) be kez dé se a) pont ja alap -
ján meg ál la pí tom, hogy dr. Fe ren czi Lász ló rend õr ve zér -
õr nagy szol gá la ti vi szo nya 2007. de cem ber 1-jén meg szû -
nik, és a Hszt. 182.  § (1) be kez dé se alap ján 2007. de cem -
ber 2-ai ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem, va la mint
nyug ál lo mány ba he lye zé sé vel egy ide jû leg nyug ál lo má -
nyú rend õr al tá bor naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. no vem ber 30.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. no vem ber 30.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4993/2007.

A Köztársasági Elnök
296/2007. (XII. 15.) KE

határozata

büntetés-végrehajtási orvos ezredes szolgálati
nyugállományba helyezésérõl és nyugállományú

büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésérõl

Az Al kot mány 30/A.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja
alap ján az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz -
tésére dr. He yl mann Ka ta lin bün te tés-vég re haj tá si or vos
ez re dest szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zé sé vel egy ide -
jû leg, 2007. de cem ber 31-ei ha tállyal nyug ál lo má nyú bün -
te tés-vég re haj tá si dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. de cem ber 7.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. de cem ber 10.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5097/2007.

A Köztársasági Elnök
297/2007. (XII. 15.) KE

határozata

rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl, nyugállományba helyezésérõl

és nyugállományú rendõr vezérõrnagyi elõléptetésérõl

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz tésére,
az Al kot mány 30/A.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek hi va tá sos
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 állományú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi 
XLIII. tör vény (Hszt.) 53.  § a) pont ja alap ján dr. Ig nácz
Ist ván rend õr dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát 2007.
de cem ber 30-án meg szün te tem, és a Hszt. 57.  § (3) be kez -
dé se alap ján 2007. de cem ber 31-ei ha tállyal nyug ál lo -
mány ba he lye zem, va la mint nyug ál lo mány ba helyezé -
sével egy ide jû leg nyug ál lo má nyú rend õr ve zér õr naggyá
elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. de cem ber 7.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. de cem ber 10.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4911/2007.

A Köztársasági Elnök
298/2007. (XII. 15.) KE

határozata

nyugállományú határõr ezredes nyugállományú
határõr dandártábornoki kinevezésérõl

Az Al kot mány 30/A.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter elõ ter jesz tésére Sza bó Lász ló nyug ál lo má nyú
ha tár õr ez re dest 2007. de cem ber 10-ei ha tállyal nyug ál lo -
má nyú ha tár õr dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. de cem ber 7.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. de cem ber 10.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5132/2007.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1099/2007. (XII. 15.) Korm.

határozata

a Szabadságharcosokért Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány

1. mó do sít ja a Sza bad ság har co so kért Köz ala pít vány
Ala pí tó Ok ira tát és el fo gad ja an nak egy sé ges szer ke zet be
fog lalt vál to za tát;

2. fel ha tal maz za az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
tert, hogy a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira ta mó do sí tá sá nak
bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le irán ti el já rás ban a Kor -
mány mint ala pí tó ne vé ben és kép vi se le té ben el jár jon;

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. el ren de li a Köz ala pít vány mó do sí tá sok kal egy sé ges
szer ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tá nak – a bí ró sá gi nyil -
ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét
köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló
 határozat jog erõ re emel ke dé sét köve tõen:
azon nal

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 175. szá má ban köz zé tett
2/2007. (MK 175.) ME uta sí tás szá mo zá sa he lye sen: 3/2007. (MK 175.)
ME uta sí tás.

(Nyom da hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát 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, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás



13200 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/176. szám

A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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07.4241 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 6 048 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


