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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
46/2008. (III. 4.) Korm.

rendelete

a Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben 
az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény

szerinti egészségbiztosítási pénztárakhoz
hozzárendelhetõ területekrõl

Az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról szó ló 2008. évi
I. tör vény 172. § (1) be kez dés v) pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be kez dés b) pont já -
ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a Kormány a
következõket ren de li el:

1. §

A Bu da pest bõl és Pest me gyé bõl álló tér ség ben az
egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról szó ló tör vény alap ján lét -
re ho zás ra ke rü lõ egész ség biz to sí tá si pénz tá rak hoz pénz tá -
ran ként az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról szó ló tör vény
158. §-ában fog lal tak alap ján a következõ területek egyike
rendelhetõ hozzá:

a) észak-pes ti és váci te rü let: Bu da pest IV., XIII., XIV.
és XV. ke rü le te, va la mint a te le pü lé si ön kor mány za tok
kis tér sé gi tár su lá sá ról szó ló 2004. évi CVII. tör vény ben
(a to váb bi ak ban: Kt. tv.) meg ha tá ro zott Aszó di, Duna -
keszi, Gö döl lõi, Szobi, Váci és Veresegyházi kistérség,

b) bu dai te rü let: Bu da pest I., II., III., XI., XII. és XXII.
ke rü le te, va la mint a Kt. tv. sze rin ti Bu da ör si, Érdi, Pilis -
vörösvári és Szent end rei kistérség,

c) ke let-pes ti és mo no ri te rü let: Bu da pest X., XVI.,
XVII., XVIII. és XIX. ke rü le te, va la mint a Kt. tv. sze rin ti
Ceg lé di, Mo no ri és Nagy ká tai kistérség,

d) dél-pes ti és da ba si te rü let: Bu da pest V., VI., VII.,
VIII., IX., XX., XXI. és XXIII. ke rü le te, va la mint a Kt. tv.
sze rin ti Da ba si, Gyá li és Rác ke vei kistérség.

2. §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
8/2008. (III. 4.) EüM

rendelete

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történõ befogadásáról,

támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról,
javításáról és kölcsönzésérõl  szóló

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet és a gyógyászati
segédeszközök forgalmazásának, javításának,

kölcsönzésének szakmai követelményeirõl  szóló
7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) 83.  § (3) be -
kez dé sé nek b)–c) pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
– a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ál la pí tott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben –, va la mint az Ebtv. 83.  § (4) be kez dé sé nek
u) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás ba tör té nõ be fo ga dá sá ról, tá mo ga tás sal tör té nõ
ren de lé sé rõl, for gal ma zá sá ról, ja ví tá sá ról és köl csön zé sé -
rõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let (a továb biak ban: 
R1.) 1.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„c) mé ret vál to zás: a köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga -

dott ál ta lá nos for gal mi adó (a továb biak ban: áfa) össze gét
nem tar tal ma zó net tó ár (a továb biak ban: ár) vál to zat lan sá -
ga mel lett funk ci o ná li san egyen ér té kû, azo nos ter mék csa -
lád ba tar to zó esz kö zök met ri kus pa ra mé te re i ben ki fe jez -
he tõ vál to zá sa;”

(2) Az R1. 1.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki, és e be kez dés ere de ti d)–h) pont ja i nak meg je lö -
lé se e)–i) pon tok ra vál to zik:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„d) mé ret-, il let ve szín vál to zat: a Gtv. 32.  § (1) be kez -

dé sé nek aa)–ab) al pont ja sze rin ti ké re lem ese té ben az azo -
nos in di ká ci ó ra be nyúj tott esz köz mû sza ki pa ra mé te re i ben 
azo nos, funk ci o ná li san egyen ér té kû, csak szín ben kü lön -
bö zõ vál to za tai, il let ve mé ret ben, ka pa ci tás ban vagy ûr tar -
tar ta lom ban kü lön bö zõ vál to za tai a már tá mo ga tott mé ret -
ka te gó ri ák ban;”
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2.  §

(1) Az R1. 2.  § (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem hez a (11) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel csa tol ni kell”

(2) Az R1. 2.  § (6) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ké re lem hez csa tol ni kell az Or vos- és Kór ház tech ni -
kai In té zet (a továb biak ban: ORKI), vagy a Ma gyar Elekt -
ro tech ni kai El len õr zõ In té zet]

„c) iga zo lá sát a Gtv. 32.  §-a (1) be kez dé sé nek bh) al -
pont ja sze rin ti ké re lem, va la mint a Gtv. 32.  §-a (1) be kez -
dé sé nek aa)–ab) al pont ja sze rin ti ké re lem ben fog lalt mé -
ret-, il let ve szín vál to zat be nyúj tá sa ese tén a mé ret re, il let -
ve szín re vo nat ko zó ada to kon kí vü li pa ra mé te rek ben való
azo nos ság ról.”

(3) Az R1. 2.  § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(9) E § sze rin ti ké re lem egy gyó gyá sza ti se géd esz köz -
re vo nat ko zik, ki vé ve a mé ret- és szín vál to za tot, va la mint
a 7. szá mú mel lék let ben fog lalt esz kö zö ket.”

3.  §

(1) Az R1. 4.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ i) pont tal egé -
szül ki:

[A gyó gyá sza ti se géd esz kö zök be fo ga dá sa so rán az
aláb bi szak mai szem pon to kat kell figye lembe ven ni:]

„i) a Gtv. 32.  § (1) be kez dé sé nek ab) al pont ja ese té ben a 
ké rel me zõ kö te le zett sé get vál lal a köl csön zé si te vé keny -
ség hez szük sé ges kü lön jog sza bály ban fog lalt fel té te lek
tel je sí té sé re, va la mint arra, hogy a köl csön zé si te vé keny -
ség meg kez dé sé ig a kü lön jog sza bály sze rin ti mû kö dé si
en ge délyt az OEP-hez be nyújt ja.”

(2) Az R1. 4.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé -
szül ki:

[A gyó gyá sza ti se géd esz kö zök be fo ga dá sá nál az aláb bi
gaz da sá gi szem pon to kat kell figye lembe ven ni:]

„f) a köl csön zés be tör té nõ be fo ga dás fel té te le, hogy az
adott esz köz köl csön zé si dí já hoz – a ma xi má lis (6 hó na -
pos) köl csön zé si idõ re – szá mí tott tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás nem ér he ti el a re fe ren cia esz köz köz fi nan szí ro -
zás alap já ul el fo ga dott árá hoz szá mí tott tár sa da lom biz to -
sí tá si tá mo ga tás 70%-át, re fe ren cia esz köz árá nál ala cso -
nyabb árú ter mék ese tén a cso port ra jel lem zõ szá za lé kos
mér ték kel szá mí tott tá mo ga tás 70%-át.”

4.  §

Az R1. 7.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A (2) be kez dés ben fog lalt köl csön zé si díj el le né ben 

a szol gál ta tó nak biz to sí ta nia kell az esz köz szük ség sze -
rin ti ház hoz szál lít ását, hasz ná lat ba adá sát, üzem be he lye -

zé sét, az esz köz hasz ná la tá nak be ta ní tá sát, az esz köz
vissza szál lí tá sát, tisz tí tá sát és fer tõt le ní té sét, az ad mi niszt -
rá ci ót, a kap cso lat tar tást, va la mint az esz kö zök ja ví tá sát,
kar ban tar tá sát és az esz köz pót lá sát.”

5.  §

(1) Az R1. 8.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az OEP ki zár ja a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ból
a gyó gyá sza ti se géd esz közt, ha]

„a) jog sza bály a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal
ren del he tõ gyó gyá sza ti se géd esz köz cso port ját meg szün -
tet te;”

(2) Az R1. 8.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ból e § alap ján
ki zárt esz köz a ki zá rást kö ve tõ két évig nem fo gad ha tó be,
ki vé ve a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá rás ese tét, va -
la mint a (3) be kez dés e) pont ja sze rin ti ki zá rás ese tét,
amennyi ben a ki zá rást köve tõen a Gtv. 32.  §-a (1) be kez -
dé sé nek aa)–ab) pont ja alap ján új ké re lem ke rül be nyúj -
tás ra és a ké re lem ben meg je lölt ter me lõi, im port be szer zé si 
ár alap ján kép zett ár sze rint az esz köz nem ke rül ne a
(3) be kez dés e) pont ja sze rint ki zá rás ra.”

6.  §

Az R1. 10.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat pos tai be fi ze tés sel
vagy át uta lás sal kell az OEP Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve -
ze tett 10032000-01301005-00000000 szá mú elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra be fi zet ni, mely nek
össze ge el sõ fo kú el já rás ese té ben]

„c) a Gtv. 32.  §-a (1) be kez dé sé nek aa), ab) és bb) al -
pont ja sze rin ti ké re lem ese té ben 700 000 Ft; a Gtv. 32.  §-a
(1) be kez dé sé nek aa)–ab) al pont ja sze rin ti ké re lem ese tén
a ké re lem ben fog lalt mé ret-, il let ve szín vál to za ton ként az
a) pont sze rin ti összeg.”

7.  §

(1) Az R1. 13.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, va la mint a § a kö vet ke zõ új (8) be kez -
dés sel egé szül ki, és e § ere de ti (8)–(10) be kez dé se i nek
szá mo zá sa (9)–(11) be kez dé sek re vál to zik:

„(7) A 9. szá mú mel lék let sze rin ti köl csö nöz he tõ gyó -
gyá sza ti se géd esz kö zök tá mo ga tás sal tör té nõ ren de lé sé re
az (1)–(6) be kez dés ben fog lal ta kat ér te lem sze rû en al kal -
maz ni kell. A vé nyen az el ren delt köl csön zés idõ tar ta mát
is fel kell tün tet ni. Ápo lá si gyó gyá sza ti se géd esz kö zök
ese té ben a köl csön zé si idõ egy vé nyen nem ha lad hat ja
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meg az egy hó na pot, a lég zés te rá pia se géd esz kö zei ese té -
ben nem ha lad hat ja meg a hat hó na pot.

(8) Ápo lá si gyó gyá sza ti se géd esz kö zök kö ré ben a köl -
csön zés idõ tar ta ma egy be teg ese té ben ti zen két hó na pon
be lül mi ni mum két hét, ma xi mum há rom hó nap, mely
egy al ka lom mal to váb bi há rom hó nap pal meg hosszab bít -
ha tó.”

(2) Az R1. 13.  §-a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé szül
ki:

„(12) A köl csön zött gyó gyá sza ti se géd esz közt az OEP
ál tal meg ha tá ro zott fel épí té sû egye di azo no sí tó val kell el -
lát ni, amely a szol gál ta tó ál tal ve ze tett esz köz nyil ván tar tás 
alap ját ké pe zi.”

8.  §

(1) A gyó gyá sza ti se géd esz kö zök for gal ma zá sá nak, ja ví -
tá sá nak, köl csön zé sé nek szak mai kö ve tel mé nye i rõl  szóló
7/2004. (XI. 23.) EüM ren de let (a továb biak ban: R2.) 3.  §
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Gyó gyá sza ti se géd esz közt for gal maz ni, ja ví ta ni és
köl csö nöz ni – az (5)–(6) be kez dé sek ben fog lalt ki vé te lek -
kel – a kü lön jog sza bály sze rin ti mû kö dé si en ge déllyel
ren del ke zõ, az e ren de let 2. szá mú mel lék le té nek I. 1. és
I. 2. pont já ban fog lalt fel té te lek nek meg fe le lõ gyó gyá sza ti
se géd esz köz szak üz let ben le het.”

(2) Az R2. 3.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(8) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(6) Kü lön jog sza bály ban fog lalt ápo lá si gyó gyá sza ti
se géd esz közt köl csö nöz ni az e ren de let 2. szá mú mel lék le -
té nek III. 1–III. 3. pont já ban fog lalt fel té te lek nek meg fe le -
lõ, kü lön jog sza bály sze rin ti mû kö dé si en ge déllyel ren del -
ke zõ ápo lá si esz közt köl csön zõ köz pont ban (a továb biak -
ban: köl csön zõ köz pont) le het.

(7) Gyógy szer tár ban és gyó gyá sza ti se géd esz köz szak -
üz let ben a (6) be kez dés sze rin ti köl csön zé si te vé keny ség
nem vé gez he tõ.

(8) A köl csön zõ köz pont ban a kü lön jog sza bály ban fog -
lalt va la mennyi tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal köl -
csö nöz he tõ ápo lá si gyó gyá sza ti esz köz tí pus köl csön zé sé -
nek le he tõ sé gét biz to sí ta ni kell.”

9.  §

Az R2. 6.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül ki,
és e § ere de ti (4)–(5) be kez dé se i nek szá mo zá sa (5)–(6) be -
kez dé sek re vál to zik:

„(4) A köl csön zött – kü lön jog sza bály sze rin ti – ápo lá si
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök meg hi bá so dá sa ese tén
– amennyi ben az esz köz hely szí ni ja ví tá sa nem le het sé -
ges – a köl csön be adó kö te les a be je len tést kö ve tõ 48 órán
be lül, a hét utol só mun ka nap ján ér ke zett be je len tés ese tén
a kö vet ke zõ hét elsõ mun ka nap ján cse re esz közt bizto -
sítani.”

10.  §

Az R2. a kö vet ke zõ 6/A.  §-sal egé szül ki:
„6/A.  § Kü lön jog sza bály ban fog lalt ápo lá si gyógyá -

szati se géd esz köz köl csön be adá sa ese té ben a 6.  §-ban
fog lal ta kon túl a köl csön be adó biz to sít ja

a) te le fo nos ügy fél szol gá lat mû köd te té sét,
b) az esz köz nek a köl csön zé si igény be ér ke zé sé tõl szá -

mí tott 48 órán be lül, a hét utol só mun ka nap ján ér ke zett be -
je len tés ese tén a kö vet ke zõ hét elsõ mun ka nap ján tör té nõ
ház hoz szál lí tá sát,

c) a be teg ott ho ná ban az esz köz üzem be he lye zé sét és
hasz ná la tá nak be ta ní tá sát,

d) az esz köz vissza szál lí tá sát,
e) az ügy fél szol gá lat ke re té ben mun ka idõ ben a szak -

mai ta nács adást.”

11.  §

Az R2. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) A for gal ma zó nak a mû kö dé si en ge dé lyét a

szak üz let ben és a köl csön zõ köz pont ban kell tar ta nia.
(2) A fo gyasz tó vagy meg ha tal ma zott ja a szak üz let ben

és a köl csön zõ köz pont ban szó ban vagy írás ban pa naszt
te het. A pa naszt ha la dék ta la nul meg kell vizs gál ni.

(3) A fo gyasz tó írás be li pa na szát – két pél dány ban, az
üz let he lye sze rint ille té kes Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat (a továb biak ban: ÁNTSZ) kis tér sé -
gi (fõ vá ro si ke rü le ti) in té ze te ál tal hi te le sí tett szá mo zott
ol da lú – vá sár lók köny vé ben te he ti meg. A vá sár lók köny -
vét a for gal ma zó kö te les a szak üz let ben és köl csön zõ köz -
pont ban jól lát ha tó és hoz zá fér he tõ he lyen el he lyez ni.

(4) A szak üz let ben és köl csön zõ köz pont ban a fo gyasz -
tót jól lát ha tó an és ol vas ha tó an tá jé koz tat ni kell ar ról,
hogy pa na szá val a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság
köz pon ti szer vén és a szak üz let, a köl csön zõ köz pont, il -
let ve a gyár tó mû hely he lye sze rint ille té kes re gi o ná lis fel -
ügye lõ sé ge ken (a továb biak ban: fel ügye lõ ség), va la mint
az ÁNTSZ a szak üz let, a köl csön zõ köz pont, il let ve a
gyár tó mû hely he lye sze rint ille té kes kis tér sé gi (fõ vá ro si
ke rü le ti) in té ze tén kí vül a te rü le ti gaz da sá gi ka ma rák mel -
lett mû kö dõ bé kél te tõ tes tü let hez is for dul hat. A tá jé koz ta -
tón fel kell tün tet ni e szer ve ze tek cí mét és te le fon szá mát.
A fen ti in for má ci ó kat nagy be tûs, kont rasz tos írás mód dal
is hoz zá fér he tõ vé kell ten ni.

(5) A (4) be kez dés sze rint köz zé tett in for má ci ó ról a va -
kok és gyen gén lá tók ré szé re szó be li tá jé koz ta tást kell
adni.

(6) A fel ügye lõ ség két évre vissza me nõ leg vizs gál hat ja
a vá sár lók köny vé be tett be jegy zé se ket.

(7) A szak üz let és a köl csön zõ köz pont mû kö dé sé nek
el len õr zé sé re a kü lön jog sza bály ban fog lal tak az irány -
adóak.”

12.  §

Az R1. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel lék -
le te sze rint mó do sul.
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13.  §

Az R1. 8. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel lék -
le te sze rint mó do sul.

14.  §

Az R1. 9. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá mú
mel lék le te lép.

15.  §

Az R1. 10. szá mú mel lék le te e ren de let 4. szá mú mel lék -
le te sze rint mó do sul.

16.  §

Az R2. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 5. szá mú mel lék -
le te sze rint mó do sul.

17.  §

Az R2. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 6. szá mú mel lék -
le te sze rint mó do sul.

18.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen
in dult el já rá sok ban, il let ve a ha tály ba lé pé sét köve tõen be -
vál tott gyó gyá sza ti se géd esz köz vé nyek ese té ben kell al -
kal maz ni.

(2) E ren de let 4. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí tott, az
R1. 10. szá mú mel lék le té ben a „06 24 09 12 ISO-kó dú
Láb szár csonk ra csõ vá zas pro té zi sek 0–1. ak ti vi tá si szin tû
am pu tál tak ré szé re” cso port, a „06 24 09 15 Láb szár csonk -
ra csõ vá zas pro té zi sek 2–3. ak ti vi tá si szin tû am pu tál tak ré -
szé re”, a „06 24 15 12 ISO-kó dú Comb csonk ra csõ vá zas
pro té zi sek 0–1. ak ti vi tá si szin tû am pu tál tak ré szé re” cso -
port, a „06 24 15 15 ISO-kó dú Comb csonk ra csõ vá zas pro -
té zi sek 2–3. ak ti vi tá si szin tû am pu tál tak ré szé re” cso port,
a „12 21 03 03 06 ISO-kó dú Gyer mek és fel nõtt ke re kes
szék sú lyo san fo gya té kos ré szé re” cso port, a
„12 21 09 ISO-kó dú Két ke zes, hát só ke rék meg haj tá sú ke -
re kes szé kek (Ak tív ke re kes szé kek)” cso port vo nat ko zá -
sá ban az e ren de let sze rint meg ál la pí tott tár sa da lom biz to -
sí tá si tá mo ga tás kez dõ nap ja 2008. má jus 1-jé nél ko ráb bi
idõ pont nem le het.

(3) E ren de let 4. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí tott,
az R1. 10. szá mú mel lék le té ben a „06 12 09 06 03 ISO-
 kódú Gu mi szö ve tes ol dal sín nel” cso port, a
„06 12 09 06 06 ISO-kó dú Gu mi szö ve tes, sza bá lyoz ha tó
moz gás ter je del mû ol dal sín nel, vár ha tó an 6 hé tig tar tó rög -
zí tés re” cso port, a „21 45 03 ISO-kó dú hal ló já ra ti ké szü lé -

kek” cso port, a „21 45 06 ISO-kó dú fül mö göt ti hal ló ké -
szü lé kek” cso port, a „21 45 15 ISO-kó dú Szem üveg szár ba 
épí tett és egyéb csont ve ze té ses hal lás ja ví tó ké szü lék” cso -
port, a „21 45 24 ISO-kó dú Hal lás ja ví tó ké szü lé kek ki e gé -
szí tõi (egyé ni fül il leszt ékek hal lás ja ví tó ké szü lé kek hez és
a hal ló já rat vé del mé hez)” cso port, a „21 45 27 ISO-kó dú
Hal lás ja ví tó ké szü lé kek ener gia for rá sai és ezek tar to zé -
kai” cso port, és a „21 45 30 ISO-kó dú Hal lás ja ví tó ké szü -
lé kek tar to zé kai és a hal lás ja ví tás egyéb esz kö zei” cso port
vo nat ko zá sá ban az e ren de let sze rint meg ál la pí tott tár sa -
da lom biz to sí tá si tá mo ga tás kez dõ nap ja az e ren de let
hatályba lépését kö ve tõ 30. nap nál ko ráb bi idõ pont nem
 lehet.

(4) E ren de let 2008. má jus 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 8/2008. (III. 4.) EüM rendelethez

1. Az R1. 4. szá mú mel lék le té nek az „A ké re lem azo -
no sí tó alap ada tai:” címe az „1. A ké rel me zõ ada tai:” pont -
já nak 1.3. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.3. A ké rel me zõ – az áp olá si gyó gyá sza ti se géd esz kö -
zök ki vé te lé vel – a gyó gyá sza ti se géd esz köz köl csön zé sé -
re való al kal mas sá gát [R3. 6.  §] iga zo ló ÁNTSZ mû kö dé si
en ge dé lye [R3. 3.  § (1) be kez dés sze rin ti gyó gyá sza ti se -
géd esz köz for gal ma zói en ge dély GYS 6 szak mai kód -
dal].”

2. Az R1. 4. szá mú mel lék le té nek az „A ké re lem azo -
no sí tó alap ada tai:” cí mé nek az „1. A ké rel me zõ ada tai:”
pont ja a kö vet ke zõ 1.6. al pont tal egé szül ki:

„1.6. Ápo lá si gyó gyá sza ti se géd esz köz köl csön zé se
ese tén a ké rel me zõ kö te le zett sé get vál lal a köl csön zé si te -
vé keny ség hez szük sé ges, az R3. 6/A.  §-ában fog lalt fel té -
te lek tel je sí té sé re, va la mint arra, hogy a köl csön zé si te vé -
keny ség meg kez dé sé ig az ÁNTSZ mû kö dé si en ge délyt az
OEP-hez be nyújt ja.”

3. Az R1. 4. szá mú mel lék le té nek az „A ké re lem azo -
no sí tó alap ada tai:” cí mé nek a „2. Az esz köz azo no sí tó
ada tai:” pont ja a kö vet ke zõ 2.8. al pont tal egé szül ki:

„2.8. Az esz köz net tó be szer zé si ára fo rint ban:”

2. számú melléklet
a 8/2008. (III. 4.) EüM rendelethez

Az R1. 8. szá mú mel lék le té ben a „T 12 15 és 12 16
MOPEDEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK” sor he lyé be a
„T 12 16 MOPEDEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK” sor
lép.
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3. számú melléklet a 8/2008. (III. 4.) EüM rendelethez 
 

„9. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez 
 

Társadalombiztosítási támogatással kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök 

I. Légzésterápia segédeszközei 
 

50% 70% 85% 100% 
ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság 

FIX FIX FIX FIX 

 04 03 LÉGZÉSTERÁPIA 
SEGÉDESZKÖZEI 

        

 04 03 18  Oxigén egységek, 
oxigén sűrítők 

            

 04 03 18 06 03  Oxigén 
koncentrátorok 

 Indikáció: 
krónikus 
obstruktív 
légúti betegség 

 Felírási jogosultság: az 
Országos Korányi TBC 
és Pulmonológiai 
Intézet szakorvosa, 
megyei pulmonológus 
szakfőorvos, a 
tüdőgondozó intézet 
főorvosa az Országos 
Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézet 
szakorvosának 
javaslatára, a 
pulmonológiai 
osztályok 
osztályvezető főorvosa 
és a pulmonológiai 
szakrendelések vezető 
orvosa az Országos 
Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézet 
szakorvosának 
javaslatára. 
 

       X 

 
II. Ápolási gyógyászati segédeszközök 
 

50% 70% 85% 100% 
ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság 

FIX FIX FIX FIX 

12 36 EMELŐ 
SEGÉDESZKÖ- 
ZÖK 

 
 
 

Felírási jogosultság: 
a beteget a 
szakellátásban ellátó 
rehabilitációs 
szakorvos, 
geriáter szakorvos, 
illetve bármelyikük 
javaslatára a háziorvos.
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50% 70% 85% 100% 
ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság 

FIX FIX FIX FIX 

 
 Megjegyzés: 
A MEP ellenőrző 
főorvosának 
ellenjegyzésével 
kölcsönözhető és 
hosszabbítható. 

 
12 36 15 Rögzített emelők       
12 36 15 03 Betegemelő kádhoz Indikáció: 

önállóan 
helyváltoz- 
tatásra* 
átmenetileg 
képtelen 
betegek 
részére. 

 

   X  

18 12 ÁGYAK Indikáció:  
 
önállóan 
helyzetváltoz-
tatásra** 
átmenetileg 
képtelen 
betegek részére 
kialakult 
felfekvés vagy 
a Braden-skála 
szerinti 12 pont 
alatti esetben. 

 

Felírási jogosultság:  
a beteget a 
szakellátásban ellátó 
rehabilitációs 
szakorvos, 
traumatológus 
szakorvos, 
gyermekgyógyász 
szakorvos, 
belgyógyász szakor- 
vos, onkológus 
szakorvos, geriáter 
szakorvos, illetve 
bármelyikük 
javaslatára a háziorvos.

 
Megjegyzés: 
A MEP ellenőrző 
főorvosának 
ellenjegyzésével 
kölcsönözhető és 
hosszabbítható. 

 
 

    

18 12 04 Ágyak és 
lecsatolható 
ágydeszkák/matrac
alátámasztó platók, 
nem igazíthatók 

Matraccal 
együtt írható 
fel. 

   X  

18 12 07 Ágyak és 
lecsatolható 
ágydeszkák/matrac
alátámasztó platók, 
kézi igazítással 

Matraccal 
együtt írható 
fel. 

 

Fixesítve a 18 12 04–hez 
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50% 70% 85% 100% 
ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság 

FIX FIX FIX FIX 

18 12 10 Ágyak és 
lecsatolható 
ágydeszkák/matrac
alátámasztó platók 
motoros igazítással 

Matraccal 
együtt írható 
fel. 

 

Fixesítve a 18 12 04–hez 

18 12 18 Matracok és 
matracborítások 

      

18 12 18 03 Matracok       
18 12 18 03  Felfekvési fekélyek 

megelőzését 
szolgáló matracok 
és matracborítások  

    X  

 
  * Önállóan helyváltoztatásra képtelen: önállóan felülni, állni és járni képtelen. 
** Önállóan helyzetváltoztatásra képtelen: önállóan ágyban megfordulni, felülni képtelen. 
 



 
 
 
 
2008/36. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1687 

4. számú melléklet a  8/2008. (III. 4.) EüM rendelethez 
  
1. Az R1. 10. számú mellékletében a  
„ 

[ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság 50% 70% 85% 95% 100% 
    FIX FIX FIX FIX FIX] 

 02  KÖTSZEREK  Indikáció: kiterjedt 
ulcus cruris, 
chronicus sipoly,  
II–IV. stádiumú 
decubitus, fekélyek, 
égési sebek, 
krónikus diabeteses 
sebek, tumoros 
sebek, fertőzött 
krónikus traumás 
sebek. Stomával élő 
részére, 
amennyiben 
stomaterápiás 
eszközzel 
kielégítően nem 
látható el. Az orvosi 
dokumentációban a 
felírás indokát is 
rögzíteni kell. 
Tracheostoma, 
rögzítésére és 
tracheostoma 
alaplapként. Kock 
reservoir esetén  
02 03 03 ISO-kódú 
filmkötszerek, a 
02 12 03 ISO kódú 
hydrokolloidok, a 
02 24 03 ISO-kódú 
mull lapok, a  
02 33 03 ISO-kódú 
nedvszívó 
sebpárnák, a  
02 36 ISO-kódú 
ragtapaszok és a  
02 39 ISO-kódú 
kötésrögzítők 
mennyiségi 
korlátozás nélkül a 
szükségletnek 
megfelelő 
mennyiségben 
írhatók fel. A 
legnagyobb kötszer 
méretét meghaladó 
sebnagyság esetén a 
legnagyobb kötszert 
meghaladó, de csak 

 Felírási 
jogosultság: sebész, 
érsebész, 
gyermeksebész, 
traumatológus, 
onkológus, 
bőrgyógyász, 
ortopéd, 
rehabilitációs,  
fül-orr-gégész 
szakorvos, vagy 
javaslatára 
háziorvos legfeljebb 
3 hónapig. 
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a seb területének 
megfelelő kötszer 
írható fel. 

„ 
szövegrész helyébe a  
„ 
 02  KÖTSZEREK Indikáció: kiterjedt 

ulcus cruris, 
chronicus sipoly,  
II–IV. stádiumú 
decubitus, fekélyek, 
égési sebek, 
krónikus diabeteses 
sebek, tumoros 
sebek, fertőzött 
krónikus traumás 
sebek. Stomával élő 
részére, 
amennyiben 
stomaterápiás 
eszközzel 
kielégítően nem 
látható el. Az orvosi 
dokumentációban a 
felírás indokát is 
rögzíteni kell. 
Tracheostoma, 
rögzítésére és 
tracheostoma 
alaplapként. Kock 
reservoir esetén  
02 03 03, 02 03 06 
és 02 03 09 ISO-
kódú filmkötszerek, 
a 02 12 03 ISO 
kódú 
hydrokolloidok, a 
02 24 03 ISO-kódú 
mull lapok, a  
02 33 03 ISO-kódú 
nedvszívó 
sebpárnák, a  
02 36 ISO-kódú 
ragtapaszok és a  
02 39 ISO-kódú 
kötésrögzítők 
mennyiségi 
korlátozás nélkül a 
szükségletnek 
megfelelő 
mennyiségben 
írhatók fel. A 
legnagyobb kötszer 
méretét meghaladó 
sebnagyság esetén a 
legnagyobb kötszert 

 Felírási 
jogosultság: sebész, 
érsebész, 
gyermeksebész, 
traumatológus, 
onkológus, 
bőrgyógyász, 
ortopéd, 
rehabilitációs,  
fül-orr-gégész 
szakorvos, vagy 
javaslatára 
háziorvos legfeljebb 
3 hónapig. 
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meghaladó, de csak 
a seb területének 
megfelelő kötszer 
írható fel. 

„ 
szöveg lép. 
 
2. Az R1. 10. számú mellékletében a 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

04 24 12 06  Tesztcsíkok  Indikáció: 
inzulinkezelésre 
szoruló diabetes 
mellitus 
Megjegyzés: *napi 
kétszeri inzulinozás 
esetén 2 doboz, 
napi háromszori 
inzulinozás esetén 
 6 doboz, intenzifi-
kált, regisztráltan 
napi minimum 
négyszeri 
inzulinozás esetén 
9 doboz rendelhető 

 Felírási 
jogosultság: 
diabetológiai 
szakrendelés 
szakorvosa, a 
szakorvos 
javaslatára 
háziorvos 

     X     

„  
szövegrész helyébe a  
„ 
04 24 12 06  Tesztcsíkok  Indikáció: 

inzulinkezelésre 
szoruló diabetes 
mellitus 
Megjegyzés: *napi 
kétszeri inzulinozás 
esetén 2 doboz, 
napi háromszori 
inzulinozás esetén 
6 doboz, 
regisztráltan napi 
minimum négyszeri 
inzulinozás esetén 
9 doboz rendelhető 

 Felírási 
jogosultság: 
diabetológiai 
szakrendelés 
szakorvosa, a 
szakorvos 
javaslatára 
háziorvos 

     X     

„ 
szöveg lép. 
 
 
3. Az R1. 10. számú mellékletében a 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

06 12 03 18 15  Egyedi méretvétel 
alapján készített 
merev betétek 

 Indikáció: pes 
planovalgus esetén 
18 éves kor alatti 
betegnek 

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos 

 X         

 06 12 03 18 18  Egyedi méretvétel 
alapján készített 

 Indikáció: pes 
planus congenitus, 

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 

 X         
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félmerev betétek pes planus, pes 
calcaneovalgus 
esetén 18 éves kor 
alatti betegnek 

szakorvos 

 06 12 03 18 21  Egyedi méretvétel 
alapján készített 
variálható betétek 

 Indikáció: pes 
planus esetén 18 
éves kor alatt 
betegnek 

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos 

 X         

„ 
 
szövegrész helyébe a  
„ 
06 12 03 18 15  Egyedi méretvétel 

alapján készített 
merev betétek 

 Indikáció: pes 
planovalgus esetén  

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos 

 X         

 06 12 03 18 18  Egyedi méretvétel 
alapján készített 
félmerev betétek 

 Indikáció: pes 
planus congenitus, 
pes planus, pes 
calcaneovalgus 
esetén  

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos 

 X         

 06 12 03 18 21  Egyedi méretvétel 
alapján készített 
variálható betétek 

 Indikáció: pes 
planus esetén  

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos 

 X         

„ 
szöveg lép. 
 
 
4. Az R1. 10. számú mellékletében a 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

06 12 09 06 03  Gumiszövetes 
oldalsínnel 

 Indikáció: 
térdízületi 
instabilitás 

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos, 
traumatológus 
szakorvos, 
rehabilitációs 
szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos 

   X       

 06 12 09 06 06  Gumiszövetes, 
szabályozható 
mozgásterjedelmű 
oldalsínnel, 
várhatóan 6 hétig 
tartó rögzítésre 

 Indikáció: 
térdízületi 
instabilitás 
(várhatóan 6 hétig 
tartó rögzítésre) 

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos, 
traumatológus 
szakorvos, 
rehabilitációs 
szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos 

   X       

„ 
szövegrész helyébe a  
„ 
06 12 09 06 03  Gumiszövetes 

oldalsínnel 
 Indikáció: 
térdízületi 
instabilitás 

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos, 
traumatológus 

    X     
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szakorvos, 
rehabilitációs 
szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos 

 06 12 09 06 06  Gumiszövetes, 
szabályozható 
mozgásterjedelmű 
oldalsínnel, 
várhatóan 6 hétig 
tartó rögzítésre 

 Indikáció: 
térdízületi 
instabilitás 
(várhatóan 6 hétig 
tartó rögzítésre) 

 Felírási 
jogosultság: ortopéd 
szakorvos, 
traumatológus 
szakorvos, 
rehabilitációs 
szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos 

    X     

„ 
szöveg lép. 
 
 
5. Az R1. 10. számú melléklete a 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

12 21 03 03  Gyermek és felnőtt 
kerekes szék 

 Indikáció: 
mozgássérült, vagy 
önálló mozgásra 
nem képes 
gyermekek és 
felnőttek részére, 
akik különféle 
megtámasztást, 
rögzítést igényelnek 
a szállításukhoz  
(a testtámasztó 
rendszer elemei a 
növekedés 
függvényében 
utánállíthatók, a 
gyermek részére 
hosszú idejű 
használatot 
biztosít). 
Megjegyzés:  
* 18 éves kor alatt a 
kihordási idő  
36 hónap 

 Felírási 
jogosultság: 
rehabilitációs 
szakorvos, ortopéd 
szakorvos, 
neurológus 
szakorvos, 
idegsebész 
szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos 

     X     

 „ 
 
szövegrészt követően a  
„ 
12 21 03 03 03  Gyermek és felnőtt 

kerekes szék 
 Indikáció: 
mozgássérült, vagy 
önálló mozgásra 
nem képes 
gyermekek és 
felnőttek részére, 
akik különféle 
megtámasztást, 

 Felírási 
jogosultság: 
rehabilitációs 
szakorvos, ortopéd 
szakorvos, 
neurológus 
szakorvos, 
idegsebész 

     X     
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rögzítést igényelnek 
a szállításukhoz (a 
testtámasztó 
rendszer elemei a 
növekedés 
függvényében 
utánállíthatók, a 
gyermek részére 
hosszú idejű 
használatot 
biztosít). 
Megjegyzés:  
* 18 éves kor alatt a 
kihordási idő  
36 hónap 

szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos 

12 21 03 03 06  Gyermek és felnőtt 
kerekes szék 
súlyosan 
mozgásfogyatékos 
részére 

 Indikáció:  
veleszületett vagy 
szerzett súlyos 
mozgásfogyatékos-
ság, 
kommunikációs 
hiányosságok 
illetve koordinációs 
zavarok esetén, 
amennyiben a beteg 
önmagát ellátni, 
önállóan tartósan 
ülni nem képes, 
mozgásához állandó 
személyi segítséget 
igényel, mozgatását 
állandó felügyelet 
mellett csak 
speciális 
kerekesszékkel 
lehet biztosítani. 
 
Megjegyzés:  
egy időben ültető 
modul nem 
finanszírozható.  

 Felírási 
jogosultság:  
megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos, 
országos hatáskörű 
rehabilitációs 
intézmény 
rehabilitációs 
szakfőorvosa, 
a MEP ellenőrző 
főorvosának 
ellenjegyzésével 

     X     

„ 
szöveggel egészül ki. 
 
 
6. Az R1. 10. számú mellékletében a 
 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

12 21 06  Kétkezes, 
hátsókerék- 
meghajtású kerekes 
székek  

 Indikáció: 
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 

 Felírási 
jogosultság: 
neurológus 
szakorvos, 
idegsebész 
szakorvos, ortopéd 
szakorvos, 
rehabilitációs 
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képtelen szakorvos, sebész 
szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos, 
traumatológus 
szakorvos 

„ 
szövegrész helyébe a 
 
 „ 
12 21 06  Kétkezes, 

hátsókerék- 
meghajtású kerekes 
székek (standard)  

 Indikáció: 
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 
képtelen 

 Felírási 
jogosultság: 
neurológus 
szakorvos, 
idegsebész 
szakorvos, ortopéd 
szakorvos, 
rehabilitációs 
szakorvos, sebész 
szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos, 
traumatológus 
szakorvos 

          

„ 
szöveg lép. 
 
 
7. Az R1. 10. számú melléklete a 
 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

12 21 06  Kétkezes, 
hátsókerék- 
meghajtású kerekes 
székek  

 Indikáció: 
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 
képtelen 

 Felírási 
jogosultság: 
neurológus 
szakorvos, 
idegsebész 
szakorvos, ortopéd 
szakorvos, 
rehabilitációs 
szakorvos, sebész 
szakorvos, 
gyermeksebész 
szakorvos, 
traumatológus 
szakorvos 

          

 12 21 06 03  Fix          X     
 12 21 06 06  Összecsukható               
 12 21 06 06 03  Szétszedhető  Megjegyzés: * 

gyermekek részére 
(18 éves kor alatt 
rendelhető) 

       X     

„ 
 
szövegrészt követően a  
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„ 
 
12 21 09 Kétkezes, 

hátsókerék- 
meghajtású kerekes 
székek 
(Aktív kerekes 
székek) 

 Indikáció:  
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 
képtelen, ha a beteg 
mentális és fizikai 
állapota alapján 
alkalmas 
mechanikus 
kerekesszék 
használatára, az 
alábbi feltételek 
teljesülése esetén. 
Öregségi nyugdíj 
korhatár alatti 
életkorban, ha a 
jogosult 
– alap-, közép- 
felsőfokú 
képzésben, 
átképzésben vesz 
részt, vagy 
– legalább 
rehabilitációs 
munkakörben 
foglalkoztatható, 
vagy 
– kiskorú 
gyermeket nevel, 
valamint 
képes standard 
kerekes székkel 
– önállóan legalább 
150 méter 
megtételére,  
– manőverezésre 
(képes 
meghatározott 
távolságot adott 
időn belül 
megtenni, képes 
jobbra-balra 
kanyarodásra, 
előre-hátra menetre, 
tengely körüli 
fordulásra), 
– 3–5%-os 
emelkedő, lejtő, 
valamint 2 cm 
magas küszöb nem 
jelent akadályt 
számára. 

 Felírási 
jogosultság:  
megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos, 
országos hatáskörű 
rehabilitációs 
intézmény 
rehabilitációs 
szakfőorvosa, 
a MEP ellenőrző 
főorvosának 
ellenjegyzésével  
 
Megjegyzés:  
aktív kerekes szék 
18 év felett csak 
standard kerekes 
szék felírását 
követő második 
rendeléstől, vagy 
kölcsönzésből/ 
rehabilitáló 
intézmény által 
biztosított igazolt 
fél éves standard 
kerekes szék 
használatot 
követően 
lehetséges. 

 
 

    X     
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12 21 09 03 Fix     X   
12 21 09 06 Összecsukható     X   

„ 
szöveggel egészül ki. 
 
 
8. Az R1. 10. számú mellékletében a  
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

12 21 27  Elektromos 
motorral meghajtott 
kerekes székek, 
rásegített 
kormányzással 

 Indikáció: 
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 
képtelen, emellett 
olyan fokú felső 
végtagi károsodása 
van, amely miatt 
mechanikus kerekes 
szék hajtására 
képtelen 
Megjegyzés: a 
vényt a beteg 
lakóhelye szerint 
illetékes MEP-nek 
ellenjegyeznie kell, 
szobai és utcai 
villamos 
működtetésű 
kerekes szék egy 
kihordási időn belül 
együttesen nem 
rendelhető 

 Felírási 
jogosultság: OORI 
rehabilitációs 
szakorvos, megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos, 
mozgásszervi 
rehabilitációs 
osztályvezető 
főorvos 

          

„ 
 
szövegrész helyébe a 
 
„ 
12 21 27  Elektromos 

motorral meghajtott 
kerekes székek, 
rásegített 
kormányzással 

 Indikáció: 
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 
képtelen, emellett 
olyan fokú felső 
végtagi károsodása 
van, amely miatt 
mechanikus kerekes 
szék hajtására 

 Felírási 
jogosultság: OORI 
rehabilitációs 
szakorvos, 
orvostudományi 
egyetemek 
mozgásszervi 
rehabilitációs 
egészségügyi 
intézeteinek 
vezetői, megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos, 
mozgásszervi 
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képtelen 
Megjegyzés: a 
vényt a beteg 
lakóhelye szerint 
illetékes MEP-nek 
ellenjegyeznie kell, 
szobai és utcai 
villamos 
működtetésű 
kerekes szék egy 
kihordási időn belül 
együttesen nem 
rendelhető 

rehabilitációs 
osztályvezető 
főorvos 

„ 
szöveg lép. 
 
 
9. Az R1. 10. számú melléklete a  
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

18 09 27 03  Lábtartók kerekes 
székhez 

         X     

„ 
szövegrészt követően a 
„ 
18 09 27 06  Módosított 

lábtartók aktív 
kerekes székhez 

 Indikáció: 
aktív kerekes 
székhez, 
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 
képtelen, ha a beteg 
mentális és fizikai 
állapota alapján 
alkalmas 
mechanikus kerekes 
szék használatára, 
az alábbi feltételek 
teljesülése esetén. 
Öregségi nyugdíj 
korhatár alatti 
életkorban, ha a 
jogosult 
– alap-, közép- 
felsőfokú 
képzésben, 
átképzésben vesz 
részt, vagy 
– legalább 
rehabilitációs 
munkakörben 
foglalkoztatható, 

 Felírási jogosultság:
megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos, 
országos hatáskörű 
rehabilitációs 
intézmény 
rehabilitációs 
szakfőorvosa, 
a MEP ellenőrző 
főorvosának 
ellenjegyzésével  
 
Megjegyzés:  
Kizárólag 
állapotváltozás 
esetén írható fel. 

 
 

 
  

   X     
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vagy 
– kiskorú 
gyermeket nevel, 
valamint 
képes standard 
kerekes székkel 
– önállóan legalább 
150 méter 
megtételére,  
– manőverezésre 
(képes 
meghatározott 
távolságot adott 
időn belül 
megtenni, képes 
jobbra-balra 
kanyarodásra, 
előre-hátra menetre, 
tengely körüli 
fordulásra), 
– 3–5%-os 
emelkedő, lejtő, 
valamint 2 cm 
magas küszöb nem 
jelent akadályt 
számára. 

„ 
 
szöveggel egészül ki. 
 
 
10. Az R1. 10. számú melléklete a   
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

18 09 34  Háttámaszok  Indikáció: kerekes 
székhez 

 Felírási 
jogosultság: a 
kerekes széket 
felíró szakorvos 
 

          

 18 09 34 03  Háttámaszok 
kerekes székhez 

         X     

„  
szövegrészt követően a  
„ 
18 09 34 06 Módosított 

háttámaszok aktív 
kerekes székhez 

 Indikáció: 
aktív kerekes 
székhez,  
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 

 Felírási jogosultság:
megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos, 
országos hatáskörű 
rehabilitációs 
intézmény 
rehabilitációs 
szakfőorvosa, 
a MEP ellenőrző 

     X     
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képtelen, ha a beteg 
mentális és fizikai 
állapota alapján 
alkalmas 
mechanikus kerekes 
szék használatára, 
az alábbi feltételek 
teljesülése esetén. 
Öregségi nyugdíj 
korhatár alatti 
életkorban, ha a 
jogosult 
– alap-, közép- 
felsőfokú 
képzésben, 
átképzésben vesz 
részt, vagy 
– legalább 
rehabilitációs 
munkakörben 
foglalkoztatható, 
vagy 
– kiskorú 
gyermeket nevel, 
valamint 
képes standard 
kerekes székkel 
– önállóan legalább 
150 méter 
megtételére,  
– manőverezésre 
(képes meghatározott 
távolságot adott időn 
belül megtenni, képes 
jobbra-balra 
kanyarodásra, előre-
hátra menetre, 
tengely körüli 
fordulásra), 
– 3–5%-os 
emelkedő, lejtő, 
valamint 2 cm 
magas küszöb nem 
jelent akadályt 
számára. 

főorvosának 
ellenjegyzésével  
 
Megjegyzés:  
Kizárólag 
állapotváltozás 
esetén írható fel. 

 
 

„ 
szöveggel egészül ki.  
 
11. Az R1. 10. számú melléklete a   
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

18 09 36  Székek kartámlái  Indikáció: kerekes 
székhez 

 Felírási 
jogosultság: a 
kerekes széket 
felíró szakorvos 
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 18 09 36 03  Kartámaszok 
kerekes székhez 

         X     

„ 
szövegrészt követően a 
 
„ 
18 09 36 06 Módosított 

kartámaszok aktív 
kerekes székhez 

 Indikáció: 
aktív kerekes 
székhez, 
nagyfokú végleges 
járásnehezítettség 
esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb 
távú 
helyváltoztatásra 
képtelen, ha a beteg 
mentális és fizikai 
állapota alapján 
alkalmas 
mechanikus kerekes 
szék használatára, az 
alábbi feltételek 
teljesülése esetén. 
Öregségi nyugdíj 
korhatár alatti 
életkorban, ha a 
jogosult 
– alap-, közép- 
felsőfokú 
képzésben, 
átképzésben vesz 
részt, vagy 
– legalább 
rehabilitációs 
munkakörben 
foglalkoztatható, 
vagy 

– kiskorú gyermeket 
nevel, valamint 
képes standard 
kerekes székkel 
– önállóan legalább 
150 méter 
megtételére,  
– manőverezésre 
(képes 
meghatározott 
távolságot adott 
időn belül 
megtenni, képes 
jobbra-balra 
kanyarodásra, 
előre-hátra menetre, 
tengely körüli 
fordulásra), 

 Felírási jogosultság:
megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos, 
országos hatáskörű 
rehabilitációs 
intézmény 
rehabilitációs 
szakfőorvosa, 
a MEP ellenőrző 
főorvosának 
ellenjegyzésével  
 
Megjegyzés:  
Kizárólag 
állapotváltozás 
esetén írható fel. 

 
 

     X     
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– 3–5%-os 
emelkedő, lejtő, 
valamint 2 cm 
magas küszöb nem 
jelent akadályt 
számára. 

„ 
szöveggel egészül ki. 
 
 
12. Az R1. 10. számú mellékletében a  
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

06 24 09 12  Lábszárcsonkra 
csővázas protézisek 
I. verőér szűkület 
miatt amputáltak 
részére 

             X 

„ 
szövegrész helyébe a  
„ 
06 24 09 12  Lábszárcsonkra 

csővázas protézisek 
0–1. aktivitási 
szintű amputáltak 
részére 

             X 

„ 
szöveg lép. 
 
 
13. Az R1. 10. számú mellékletében a  
 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

06 24 09 15  Lábszárcsonkra 
csővázas protézisek 
II. nem verőér 
szűkület miatt 
amputáltak részére 

             X 

„ 
szövegrész helyébe a  
„ 
06 24 09 15  Lábszárcsonkra 

csővázas protézisek 
2–3. aktivitási 
szintű amputáltak 
részére 

 Megjegyzés: 
Az aktivitási 
szintek 
meghatározása a 
Russek-skála 
figyelembe- 
vételével történik. 
0 mobilitási szint: 
nem járóképes, 
1 mobilitási szint: 
protézishasználat 

 Megjegyzés: 
protézis csak 
megfelelő technikai 
körülményeket 
biztosító 
rehabilitációs team 
tagjaként írható fel 
(ismeri a megfelelő 
protézisek típusát, 
technikai 
adottságait, 

         X 
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beltérben, 
2 mobilitási szint: 
Korlátozott 
protézishasználat 
kültérben, 
3 mobilitási szint: 
korlátlan 
protézishasználat 
beltérben és 
kültérben. 

 

kiegészítő részeit, 
használatának 
indikációit, 
technikáját, a 
használatához 
esetlegesen 
szükséges egyéb 
eszközt). 
A team képes  
– felkészíteni a 
beteget az eszköz 
kipróbálására, a 
protézis 
használatára, a 
használat 
begyakoroltatására, 
– a fogyatékos és az 
eszköz rendszeres 
kontrolljára. 
A 2. mobilitási szint 
protéziseit felírhatja 
rehabilitációs 
szakorvos. 
A 3. mobilitási szint 
rehabilitációs team 
tagjai: rehabilitációs 
szakorvos, ortopéd 
műszerész, 
gyógytornász. 

 
A „2” és „3” 
aktivitási szintnek 
megfelelő protézis 
csak ideiglenes 
protézis viselése 
után minimum fél 
évvel adható, ha a 
csonk kialakult, és a 
használója 
felkészült e protézis 
viselésére. 

 
„ 

szöveg lép. 
 
 
14. Az R1. 10. számú mellékletében a 
 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95% 100 % 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

06 24 15 12  Combcsonkra 
csővázas protézisek 
I. verőér szűkület 
miatt amputáltak 
részére 

            X 

„ 
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szövegrész helyébe a  
 „ 
06 24 15 12  Combcsonkra 

csővázas protézisek 
0–1. aktivitási 
szintű amputáltak 
részére 

    
 

         X 

„ 
szöveg lép. 
 
 
15. Az R1. 10. számú mellékletében a 
 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95% 100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

06 24 15 15  Combcsonkra 
csővázas protézisek 
II. nem verőér 
szűkület miatt 
amputáltak részére 

   
 

         X 

 „ 
szövegrész helyébe a  
 
„ 
06 24 15 15  Combcsonkra 

csővázas protézisek 
2–3. aktivitási 
szintű amputáltak 
részére 

Megjegyzés: 
Az aktivitási 
szintek 
meghatározása a 
Russek-skála 
figyelembe- 
vételével történik. 
0 mobilitási szint: 
nem járóképes, 
1 mobilitási szint: 
protézishasználat 
beltérben, 
2 mobilitási szint: 
korlátozott 
protézishasználat 
kültérben, 
3 mobilitási szint: 
korlátlan 
protézishasználat 
beltérben és 
kültérben. 
 

 

 Megjegyzés: 
protézis csak 
megfelelő technikai 
körülményeket 
biztosító 
rehabilitációs team 
tagjaként írható fel 
(ismeri a megfelelő 
protézisek típusát, 
technikai 
adottságait, 
kiegészítő részeit, 
használatának 
indikációit, 
technikáját, a 
használatához 
esetlegesen 
szükséges egyéb 
eszközt). 
A team képes  
– felkészíteni a 
beteget az eszköz 
kipróbálására, a 
protézis 
használatára, a 
használat 
begyakoroltatására, 
– a fogyatékos és az 
eszköz rendszeres 
kontrolljára. 
A 2. mobilitási szint 
protéziseit felírhatja

         X 
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rehabilitációs 
szakorvos. 
A 3. mobilitási szint 
rehabilitációs team 
tagjai: rehabilitációs 
szakorvos, ortopéd 
műszerész, 
gyógytornász. 

 
 
A „2” és „3” 
aktivitási szintnek 
megfelelő protézis 
csak ideiglenes 
protézis viselése 
után minimum fél 
évvel adható, ha a 
csonk kialakult, és a 
használója 
felkészült e protézis 
viselésére. 

 
„ 

szöveg lép. 
 
 
16. Az R1. 10. számú mellékletében a 
 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

12 16  MOPEDEK ÉS 
MOTOR- 
KERÉKPÁROK 

 Indikáció: olyan 
járásképtelen 
mozgássérültek 
részére (műlábbal, 
járógéppel 
járóképesnek nem), 
akiknek karjai elég 
erősek a 
kormányzáshoz és a 
kezelőszervek 
müködtetéséhez, 
valamint meredek 
emelkedőn a 
hajtókarral történő 
rásegítéshez 

 Felírási 
jogosultság: OORI 
rehabilitációs 
szakorvos, megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos, 
mozgásszervi 
rehabilitációs 
osztályvezető 
főorvos 

          

„ 
szövegrész helyébe a 
„ 
12 16  MOPEDEK ÉS 

MOTOR- 
KERÉKPÁROK 

 Indikáció:  
olyan műlábbal, és 
járógéppel is 
járásképtelen 
mozgássérült 
részére, akinek 
karjai elég erősek a 
kormányzáshoz és a 

 Felírási 
jogosultság:  
Az Országos Orvosi 
Rehabilitációs 
Intézet (a 
továbbiakban: 
OORI) 
rehabilitációs 
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kezelőszervek 
működtetéséhez, 
valamint meredek 
emelkedőn a 
hajtókarral történő 
rásegítéshez 
 

szakorvosa, megyei 
rehabilitációs 
szakfőorvos,  
orvostudományi 
egyetemek 
mozgásszervi 
rehabilitációs 
egészségügyi 
intézeteinek 
vezetői, 
mozgásszervi 
rehabilitációs 
osztályvezető 
főorvos 

„ 
 
szöveg lép. 
 
 
17. Az R1. 10. számú melléklete a 
 
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

 12 16 06 03  Háromkerekű 
mopedek 

         X     

„ 
szövegrészt követően a  

 
„ 
12 16 09  Négykerekű 

mopedek és 
motorkerékpárok 

    X   

 12 16 09 03  Négykerekű 
mopedek 

    X   

„ 
 

szöveggel egészül ki. 
 
 

18. Az R1. 10. számú mellékletében a  
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95%  100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

21 45  HALLÁSJAVÍTÓ 
ESZKÖZÖK 

 Indikáció: 
Amennyiben a 
hallásvesztés 500, 
1000 és 2000 Hz-n 
mért átlaga 20 dB, 
vagy annál kisebb, 
hallásjavító eszköz 
támogatással nem 
írható fel. Minden 
hallásjavító eszköz 
támogatással történő 
felírása esetén 

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 
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audiometria, 
beszédhallás 
vizsgálat, stapedius 
reflex vizsgálat 
elvégzése, és annak 
dokumentálása 
kötelező. A 
felírásnál az 
oldaliságot fel kell 
tüntetni. A 
hallásmaradvány 
javítására szolgáló 
készülékek fenti 
frekvenciákon mért 
minimum 90 dB 
halláscsökkenés 
esetén rendelhetőek 
Megjegyzés: 
Digitális 
hallókészülékek 
közgyógyellátás 
jogcímen 18 éves 
kor alatt 
rendelhetőek,  
18 éves kor felett a 
hallgatói jogviszony 
igazolásával 
dokumentáltan a 
nappali tagozatos 
felsőoktatási képzés 
befejezéséig, de 
legfeljebb 26 éves 
korig rendelhetők. 
Közgyógyellátott 
beteg esetén a 
közgyógyellátási 
jogcím jelölendő. 

„ 
szövegrész helyébe a 
„ 
21 45  HALLÁSJAVÍTÓ 

ESZKÖZÖK 
 Indikáció: 
Amennyiben a 
hallásvesztés 500, 
1000 és 2000 Hz-n 
mért átlaga 20 dB, 
vagy annál kisebb, 
hallásjavító eszköz 
támogatással nem 
írható fel. Minden 
hallásjavító eszköz 
támogatással történő 
felírása esetén 
audiometria, 
beszédhallás 
vizsgálat, stapedius 
reflex vizsgálat 
elvégzése, és annak 
dokumentálása 

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 
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kötelező. A 
felírásnál az 
oldaliságot fel kell 
tüntetni. A 
hallásmaradvány 
javítására szolgáló 
készülékek fenti 
frekvenciákon mért 
minimum 90 dB 
halláscsökkenés 
esetén rendelhetőek.
 
Megjegyzés: 
közgyógyellátott 
beteg esetén a 
közgyógyellátási 
jogcím jelölendő. 

„ 
szöveg lép. 
 
19. Az R1. 10 számú mellékletében a  
„ 

[ISO-kód  Eszköz megnevezése  Indikáció  Felírási jogosultság  50%  70%  85%  95% 100% 
         FIX  FIX  FIX  FIX  FIX] 

 21 45 03  hallójárati 
készülékek 

 indikáció: 
halláscsökkenés 
javítására 

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

 X         

 21450303  mélyhallójárati 
készülékek 

              

 2145030303  mélyhallójárati 
készülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 

              

 214503030303  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

              

 214503030306  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

              

 214503030309  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X         
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 214503030312  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 214503030315  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 214503030318  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással, 
IV. csoport 

     X         

 214503030321  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X         

 214503  hallójárati 
készülékek 

              

 21450303  mélyhallójárati 
készülékek 

              

 2145030306  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

              

 214503030603  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X         

 214503030606  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X         

 214503030609  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

     X         
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digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

 214503030612  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 214503030615  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 214503030618  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X         

 214503030621  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X         

 214503  hallójárati 
készülékek 

              

 21450303  mélyhallójárati 
készülékek 

              

 2145030309  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 

              

 214503030903  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X         

 214503030906  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X         

 214503030909  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 

     X         
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jelfeldolgozással,  
I. csoport 

 214503030912  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 214503030915  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 214503030918  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással, 
IV. csoport 

     X         

 214503030921  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X         

 214503  hallójárati 
készülékek 

              

 21450306  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 

              

 2145030603  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 

              

 214503060303  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X         

 214503060306  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X         

 214503060309  hallójárati és 
fülkagyló 

     X         
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készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

 214503060312  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 1214503060315  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 214503060318  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X         

 214503060321  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X         

 214503  hallójárati 
készüléke 

              

 21450306  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 

              

 2145030606  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

              

 214503060603  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X         
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 214503060606  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X         

 214503060609  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X         

 214503060612  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 214503060615  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 214503060618  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X         

 214503060621  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X         

 214503  hallójárati 
készülékek 

              

 21450306  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 

              

 2145030609  hallójárati és 
fülkagyló 
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készülékek 
hallásmaradványra 

 214503060903  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X         

 214503060906  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X         

 214503060909  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X         

 214503060912  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 214503060915  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 214503060918  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X         

 214503060921  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X         

 214506  fül mögötti 
hallókészülékek 
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 21450603  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 

              

 2145060303  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X         

 2145060306  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X         

 2145060309  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X         

 2145060312  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 2145060315  fül mögötti 
hallókészülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 2145060318  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X         

 2145060321  fül mögötti 
hallókészülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X         
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 214506  fül mögötti 
hallókészülékek 

              

 21450606  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

              

 2145060603  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X         

 2145060606  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X         

 2145060609  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X         

 2145060612  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 2145060615  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 2145060618  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X         

 2145060621  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális jelfeldolgo- 
zásal, V. csoport 

     X         
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 214506  fül mögötti 
hallókészülékek 

              

 21450609  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 

              

 2145060903  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X         

 2145060906  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X         

 2145060909  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X         

 2145060912  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X         

 2145060915  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X         

 2145060918  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X         

 2145060921  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X         

 214506  fül mögötti 
hallókészülékek 

              

 21450612  fejpánt- 
hallókészülékek 
(csontvezetéses) 

     X         
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 214512  testen viselt 
hallókészülékek 
(dobozos 
készülékek) 

     X         

 21 45 15  Szemüvegszárba 
épített és egyéb 
csontvezetéses 
hallásjavító készülék 

 Indikáció: 
halláscsökkenés 
javítására 

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

 X         

 21 45 24  Hallásjavító 
készülékek 
kiegészítői (egyéni 
fülillesztékek 
hallásjavító 
készülékekhez és a 
hallójárat 
védelméhez) 

 Indikáció: 
hallásjavító 
készülékekhez 
Megjegyzés: a 
kihordási időre 
felírható mennyiség 
egyoldali ellátásra 
vonatkozik 

 Felírási jogosultság 
audiológus 
szakorvos 

          

 21 45 24 03  Illeszték típusok 
testen viselt 
(dobozos) vagy fül 
mögött elhelyezett 
készülékhez 

     X         

 21 45 24 06  Illeszték részelemei 
(javításnak minősülő 
csere esetén is) 

     X         

 21 45 24 09  Hallásjavító 
elektronikát 
tartalmazó, illetve 
ahhoz közvetlenül 
csatlakozó 
illesztékek 

     X         

 21 45 24 12  Hallójárat védelmét 
szolgáló illeszték 

     X         

 21 45 27  Hallásjavító 
készülékek 
energiaforrásai és 
ezek tartozékai 

 Indikáció: 
hallásjavító 
készülékekhez 
Megjegyzés: 18 éves 
kor alatt rendelhető.

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

          

 21 45 27 03  Akkumulátorok               
 21 45 27 03 03  Implantátum 

dobozos 
processzorához  
1,5 V-os 

     X         

 21 45 27 03 06  Hallásjavító 
készülékhez 

     X         

 21 45 27 03 09  Implantátum 
dobozos 
processzorához  
9 V-os 

     X         

 21 45 27 06  Energiaforrás 
töltésellenőrzők 

              

 21 45 27 06 03  Akkumulátor 
ellenőrző 

     X         

 21 45 27 06 06  Elem ellenőrző      X         
 21 45 27 09  Akkumulátortöltő               
 21 45 27 09 03  Akkumulátortöltő      X         
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 21 45 27 12  Elemek               
 21 45 27 12 03  675–ös típusú 

elemek 
     X         

 21 45 27 12 04  675–ös típusú 
elemek 
implantátumhoz 

     X         

 21 45 27 12 06  312–es típusú 
elemek 

     X         

 21 45 27 12 09  13–as típusú elemek      X         
 21 45 27 12 12  10–es, ill. 230–as 

típusú elemek 
     X         

 21 45 27 12 15  5–ös típusú elemek      X         
 21 45 27 12 18  R 6 típusú elemek      X         
 21 45 27 12 21  9 V-os elemek  

MED-EL 
implantátumhoz 

     X         

 21 45 30  Hallásjavító 
készülékek 
tartozékai és a 
hallásjavítás egyéb 
eszközei 

 Indikáció: 
hallásjavító 
készülékekhez 
Megjegyzés: a 
kihordási időre 
felírható mennyiség 
egyoldali ellátásra 
vonatkozik 

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

          

 21 45 30 03  Gyári illesztékek      X         
 21 45 30 06  Zsinórok               
 21 45 30 06 03  Kétpólusú      X         
 21 45 30 06 06  Hárompólusú      X         
 21 45 30 06 09  „Y” zsinórok      X         
 21 45 30 09  Szemüvegszárba 

épített készülékek 
tartozékai 

              

 21 45 30 09 03  Előrész      X         
 21 45 30 09 06  Vakszár      X         
 21 45 30 09 09  Toldalék      X         
 21 45 30 12  Csontvezetéses 

hallgatók 
              

 21 45 30 12 03  2 pólusú vezetékkel      X         
 21 45 30 12 06  3 pólusú vezetékkel      X         
 21 45 30 15  Légvezetéses 

hallgatók 
              

 21 45 30 15 03  2 pólusú vezetékkel      X         
 21 45 30 15 06  3 pólusú vezetékkel      X         
 21 45 30 18  Fejpántok      X         
 21 45 30 21  Szemüveg 

adapterek 
     X         

 21 45 30 24  Audiopapucs és 
zsinór 

              

 21 45 30 24 03  Audió papucs      X         
 21 45 30 24 06  Zsinór      X         
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 21 45 30 27  Stetoclipek      X         
 21 45 30 30  Könyökök      X         

„ 
szövegrész helyébe a 
„ 
 21 45 03  hallójárati 

készülékek 
 indikáció: 
halláscsökkenés 
javítására 

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

 X       

 21450303  mélyhallójárati 
készülékek 

      X       

 2145030303  mélyhallójárati 
készülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 

      X       

 214503030303  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

      X       

 214503030306  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

      X       

 214503030309  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X       

 214503030312  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       

 214503030315  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X       

 214503030318  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 

      X       
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jelfeldolgozással, 
IV. csoport 

 214503030321  mélyhallójárati 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214503  hallójárati 
készülékek 

      X       

 21450303  mélyhallójárati 
készülékek 

      X       

 2145030306  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

      X       

 214503030603  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X       

 214503030606  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X       

 214503030609  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X       

 214503030612  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       

 214503030615  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X       
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 214503030618  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

      X       

 214503030621  mélyhallójárati 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214503  hallójárati 
készülékek 

              

 21450303  mélyhallójárati 
készülékek 

              

 2145030309  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 

              

 214503030903  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X       

 214503030906  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X       

 214503030909  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X       

 214503030912  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       

 214503030915  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X       

 214503030918  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 

     X       
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digitális 
jelfeldolgozással, 
IV. csoport 

 214503030921  mélyhallójárati 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214503  hallójárati 
készülékek 

              

 21450306  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 

              

 2145030603  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 

              

 214503060303  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X       

 214503060306  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X       

 214503060309  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X      

 214503060312  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       
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 1214503060315  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

      X       

 214503060318  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X       

 214503060321  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214503  hallójárati 
készüléke 

              

 21450306  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 

              

 2145030606  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

              

 214503060603  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X       

 214503060606  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

     X       

 214503060609  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

      X       
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digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

 214503060612  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       

 214503060615  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X       

 214503060618  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X       

 214503060621  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214503  hallójárati 
készülékek 

              

 21450306  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 

              

 2145030609  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 

              

 214503060903  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X       

 214503060906  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
analóg 

     X       
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jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

 214503060909  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

      X       

 214503060912  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       

 214503060915  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

      X       

 214503060918  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X       

 214503060921  hallójárati és 
fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214506  fül mögötti 
hallókészülékek 

              

 21450603  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 

              

 2145060303  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X       

 2145060306  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 

     X       
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analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

 2145060309  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X       

 2145060312  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       

 2145060315  fül mögötti 
hallókészülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X       

 2145060318  fül mögötti 
hallókészülékek  
kis-közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X       

 2145060321  fül mögötti 
hallókészülékek kis-
közepes 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214506  fül mögötti 
hallókészülékek 

              

 21450606  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

              

 2145060603  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X       

 2145060606  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 

      X       
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halláscsökkenésre 
analóg 
jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

 2145060609  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X       

 2145060612  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       

 2145060615  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

      X       

 2145060618  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X       

 2145060621  fül mögötti 
hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214506  fül mögötti 
hallókészülékek 

              

 21450609  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 

              

 2145060903  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
analóg 
jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

     X       

 2145060906  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
analóg 

     X       
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jelfeldolgozással, 
digitális 
programozható- 
sággal 

 2145060909  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
I. csoport 

     X       

 2145060912  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
II. csoport 

     X       

 2145060915  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
III. csoport 

     X       

 2145060918  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
IV. csoport 

     X       

 2145060921  fül mögötti 
hallókészülékek 
hallásmaradványra 
digitális 
jelfeldolgozással,  
V. csoport 

     X       

 214506  fül mögötti 
hallókészülékek 

             

 21450612  fejpánt- 
hallókészülékek 
(csontvezetéses) 

     X       

 214512  testen viselt 
hallókészülékek 
(dobozos 
készülékek) 

      X       

 21 45 15  Szemüvegszárba 
épített és egyéb 
csontvezetéses 
hallásjavító készülék 

 Indikáció: 
halláscsökkenés 
javítására 

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

 X       

 21 45 24  Hallásjavító 
készülékek 
kiegészítői (egyéni 
fülillesztékek 
hallásjavító 
készülékekhez és a 
hallójárat 
védelméhez) 

 Indikáció: 
hallásjavító 
készülékekhez 
Megjegyzés: a 
kihordási időre 
felírható mennyiség 
egyoldali ellátásra 
vonatkozik 

 Felírási jogosultság 
audiológus 
szakorvos 
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 21 45 24 03  Illeszték típusok 
testen viselt 
(dobozos) vagy fül 
mögött elhelyezett 
készülékhez 

     X       

 21 45 24 06  Illeszték részelemei 
(javításnak minősülő 
csere esetén is) 

     X       

 21 45 24 09  Hallásjavító 
elektronikát 
tartalmazó, illetve 
ahhoz közvetlenül 
csatlakozó 
illesztékek 

     X       

 21 45 24 12  Hallójárat védelmét 
szolgáló illeszték 

      X       

 21 45 27  Hallásjavító 
készülékek 
energiaforrásai és 
ezek tartozékai 

 Indikáció: 
hallásjavító 
készülékekhez 
Megjegyzés: 18 éves 
kor alatt rendelhető 

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

          

 21 45 27 03  Akkumulátorok               
 21 45 27 03 03  Implantátum 

dobozos 
processzorához  
1,5 V-os 

     X       

 21 45 27 03 06  Hallásjavító 
készülékhez 

     X       

 21 45 27 03 09  Implantátum 
dobozos 
processzorához  
9 V-os 

     X       

 21 45 27 06  Energiaforrás 
töltésellenőrzők 

              

 21 45 27 06 03  Akkumulátor 
ellenőrző 

     X       

 21 45 27 06 06  Elem ellenőrző       X       
 21 45 27 09  Akkumulátortöltő              
 21 45 27 09 03  Akkumulátortöltő      X       
 21 45 27 12  Elemek              
 21 45 27 12 03  675–ös típusú 

elemek 
     X       

 21 45 27 12 04  675–ös típusú 
elemek 
implantátumhoz 

      X       

 21 45 27 12 06  312–es típusú 
elemek 

      X       

 21 45 27 12 09  13–as típusú elemek      X       
 21 45 27 12 12  10–es, ill. 230–as 

típusú elemek 
      X       

 21 45 27 12 15  5–ös típusú elemek       X       
 21 45 27 12 18  R 6 típusú elemek      X       
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 21 45 27 12 21  9 V-os elemek  
MED-EL 
implantátumhoz 

     X       

 21 45 30  Hallásjavító 
készülékek 
tartozékai és a 
hallásjavítás egyéb 
eszközei 

 Indikáció: 
hallásjavító 
készülékekhez 
Megjegyzés: a 
kihordási időre 
felírható mennyiség 
egyoldali ellátásra 
vonatkozik 

Felírási jogosultság: 
audiológus 
szakorvos 

          

 21 45 30 03  Gyári illesztékek      X       
 21 45 30 06  Zsinórok              
 21 45 30 06 03  Kétpólusú       X       
 21 45 30 06 06  Hárompólusú       X       
 21 45 30 06 09  „Y” zsinórok      X       
 21 45 30 09  Szemüvegszárba 

épített készülékek 
tartozékai 

              

 21 45 30 09 03  Előrész      X       
 21 45 30 09 06  Vakszár      X       
 21 45 30 09 09  Toldalék       X       
 21 45 30 12  Csontvezetéses 

hallgatók 
             

 21 45 30 12 03  2 pólusú vezetékkel      X       
 21 45 30 12 06  3 pólusú vezetékkel       X       
 21 45 30 15  Légvezetéses 

hallgatók 
             

 21 45 30 15 03  2 pólusú vezetékkel       X       
 21 45 30 15 06  3 pólusú vezetékkel      X       
 21 45 30 18  Fejpántok       X       
 21 45 30 21  Szemüveg 

adapterek 
      X       

 21 45 30 24  Audiopapucs és 
zsinór 

             

 21 45 30 24 03  Audió papucs      X       
 21 45 30 24 06  Zsinór      X       
 21 45 30 27  Stetoclipek       X       
 21 45 30 30  Könyökök      X       

„ 
szöveg lép. 
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5. számú melléklet a  8/2008. (III. 4.) EüM rendelethez 
 
 
Az R2. 1. számú mellékletében „A rendelet hatálya alól kivett gyógyászati segédeszközök köre” a 
következő szövegrésszel egészül ki: 
 
„– vizeletfelszívó és defekálási segédeszközök.” 
 
 
 
6. számú melléklet a  8/2008. (III. 4.) EüM rendelethez 
 
1. Az R2. 2. számú melléklete I. Gyógyászati segédeszközt forgalmazó szaküzlet címének 2. Személyi 
feltételek c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „c) egyedi méretvétel alapján készített szemüveg kiszolgálásához látszerész képesítés, kontaktlencse 
kiszolgálásához, illetve számítógépes szemvizsgálathoz optometrista képesítésű személy vagy szemész 
szakorvos foglalkoztatása.” 
 
 
2. Az R2. 2. számú melléklete a következő III. címmel és az azt követő szöveggel egészül ki: 
 

„III. Kölcsönző központ 
 

1. Tárgyi feltételek:  
a) a közútról mozgássérültek által is akadálymentesen biztosított megközelíthetőség; 
b) telefonos ügyfélszolgálat; 
c) naprakész számítógépes beteg- és eszköznyilvántartó adatbázis; 
d) ÁNTSZ által engedélyezett önálló, vagy szerződésben biztosított tisztító, fertőtlenítő 
központ; 
e) önállóan vagy szerződés szerint működtetett javító szolgálat; 
f) önálló vagy szerződésben garantált és az ÁNTSZ által engedélyezett szállítási tevékenység. 

 
2. Személyi feltételek: 

gyógyászati segédeszköz forgalmazói szakképesítés. 
 

3.  Telephelyen az 1. pont b) alpontja kivételével valamennyi az 1. és 2. pontban foglalt tárgyi és 
személyi feltétel irányadó.” 



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

23/2008. (III. 4.) FVM
rendelete

a madárinfluenza elleni védekezés 
részletes szabályairól  szóló 

143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet módosításáról

Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI. tör -
vény 47.  § (2) be kez dé se 2., 15. és 25. pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz -
té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának d) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket rende -
lem el:

1.  §

A ma dár inf lu en za el le ni vé de ke zés rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM ren de let 54.  §-a a kö vet -
ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Az (1) és (2) be kez dés ben em lí tett ké szen lé ti terv
leg alább a ren de let 12. szá mú mel lék le té ben fog lal ta kat
tar tal maz za.”

2.  §

A ma dár inf lu en za el le ni vé de ke zés rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM ren de let e ren de let mel -
lék le te sze rin ti 12. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

3.  §

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

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

(3) Ez a ren de let a ma dár inf lu en za el le ni vé de ke zés re
irá nyu ló kö zös sé gi in téz ke dé sek rõl és a 92/40/EGK irány -
elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2005. de cem ber 20-i
2005/94/EK ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol -
gálja.

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

Melléklet
a 23/2008. (III. 4.) FVM rendelethez

„12. számú melléklet 
a 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelethez

A készenléti terv tartalma

A ké szen lé ti terv nek leg alább a kö vet ke zõ ket kell tar tal -
maz nia:

1. a vé del mi in téz ke dé se ket össze han go ló or szá gos jár -
vány ügyi köz pont ve ze tõ je, tag jai, össze hí vá sá nak szem -
pont jai;

2. a ké szen lé ti terv vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ
 helyi jár vány vé del mi köz pon tok fel so ro lá sa;

3. az adott jár vány vé del mi in téz ke dé sek ben részt vevõ
ha tó sá gi sze mé lyek neve, el ér he tõ sé ge, mun ka kö re és az
ál ta luk vég re haj tott fel ada tok;

4. a jár vány vé del mi in téz ke dé sek ha té kony elvégzé -
séhez szük sé ges fel sze re lés és anya gok el he lye zé se és biz -
to sí tá sa;

5. rész le tes uta sí tá sok a fer tõ zés vagy kon ta mi ná ció gya -
nú ja és meg ál la pí tá sa ese tén te en dõ in téz ke dé sek rõl, bele -
értve a hul lák ár tal mat la ní tá sá nak ja va solt esz kö ze it is;

6. a gya kor la ti és köz igaz ga tá si el já rá sok te rén az is me -
re tek fej lesz té se ér de ké ben elõ írt kép zé si prog ra mok;

7. a di ag nosz ti kai la bo ra tó ri u mok nak a kór bonc ta ni
vizs gá la tok el vég zé sé hez szük sé ges fel sze re lé se;

8. a min ták gyors szál lí tá sá ra vo nat ko zó bel sõ sza bá -
lyok;

9. a la bo ra tó ri um el len õr zé se i nek ka pa ci tá sa és a be -
teg ség ki tö ré sé nek ke ze lé sé re ren del ke zés re álló pénz ügyi
for rá sok;

10. vé dõ ol tá si terv, amely jel zi a be olt ha tó ba rom fi- és
más, fog ság ban tar tott szár nyas po pu lá ci ó kat, a szük sé ges
ol tó anyag be csült mennyi sé gét és an nak hozzáférhetõ -
ségét;

11. az ál lat tar tó lé te sít mé nyek nyil ván tar tott ada tai;

12. a nagy ál lo mány sû rû sé gû te rü le tek fel so ro lá sa;

13. a hi va ta lo san nyil ván tar tott rit ka ba rom fi- és más,
fog ság ban tar tott szár nyas faj ták ada tai;

14. a ké szen lé ti terv vég re haj tá sá ra vo nat ko zó jog sza -
bá lyok és uta sí tá sok fel so ro lá sa.”
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 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
55/2008. (III. 4.) KE

határozata

kitüntetés viselésének engedélyezésérõl

A kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re a Ma gyar Köz tár sa -
ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi XXXI. tör vény 2. §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján en ge dé lye -
zem az Olasz Köz tár sa ság Kor má nya ál tal Me ré nyi Mik lós
ré szé re ado má nyo zott „Olasz Köz tár sa ság Érdemrend -
jének Tisz ti ke reszt je” ki tün te tés vi se lé sét.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 12.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. feb ru ár 20.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-4/00845/2008.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1012/2008. (III. 4.) Korm.

határozata

Magyarország külkapcsolati stratégiájáról

A Kor mány

1. Ma gyar or szág kül kap cso la ti stra té gi á ját, an nak fõ
irá nya it, Ma gyar or szág cse lek vé sé nek te rü le te it, a kül kap -
cso la ti te vé keny ség in téz mé nye it és esz kö ze it e ha tá ro zat
mel lék le té ben fog lal tak sze rint ha tá roz za meg;

2. fel hív ja az irá nyí tá sa alatt álló szer ve ket, hogy kül -
kap cso la ti te vé keny sé gük so rán a mel lék let ben fog lal tak -
nak meg fele lõen jár ja nak el.

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

Melléklet
az 1012/2008. (III. 4.) Korm. határozathoz

Magyarország külkapcsolati stratégiája

Tartalomjegyzék

I. Be ve ze tés

II. Ma gyar or szág ér ték rend je, a ma gyar kül po li ti ka
alap jai

III. A nem zet kö zi kör nye zet ala ku lá sa

A glo ba li zá ció – esély és ki hí vás
A biz ton ság össze te või
A gaz da ság trend jei
Az Eu ró pai Unió sze re pe
Kö zép-, Ke let- és Dél ke let-Eu ró pa

IV. Ma gyar or szág he lye, sze re pe, moz gás te re

Ma gyar or szág és a glo bá lis ki hí vá sok
Ma gyar or szág az Eu ró pai Uni ó ban
Ma gyar or szág és a NATO
Ma gyar or szág és a szom szé dos or szá gok
Ma gyar nem zet, ma gyar iden ti tás

V. A stra té gia fõ irá nyai

Elsõ fõ irány: ver seny ké pes Ma gyar or szág az Eu ró pai
Uni ó ban

Má so dik fõ irány: si ke res ma gyar ság a ré gi ó ban
Har ma dik fõ irány: fe le lõs Ma gyar or szág a vi lág ban

VI. Ma gyar or szág cse lek vé si te rü le tei

Biz ton ság
Gaz da ság
Kör nye zet
Nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dés
Mig rá ció
Kul tú ra, tu do mány, ok ta tás

VII. A kül kap cso la ti te vé keny ség in téz mé nyei és esz kö zei

I. BEVEZETÉS

A rend szer vál to zás óta el telt idõ szak je len tõs vál to zá so -
kat ho zott mind Ma gyar or szág, mind kör nye ze te hely ze té -
ben. Ez szük sé ges sé te szi az ak kor meg fo gal ma zott hár -
mas – in teg rá ci ós, szom széd kap cso la ti és nem zet po li ti -
kai – pri o ri tás rend szer új ra gon do lá sát, ki egé szí té sét.

Az Eu ró pai Uni ó hoz (EU) és az Észak-at lan ti Szer zõ dés 
Szer ve ze té hez (NATO) tör té nõ csat la ko zás sal Ma gyar or -
szág tar tó san be il lesz ke dett az azo nos ér ték ren det val ló or -
szá gok kö zös sé gé be. A dön tés tu da tos ér ték vá lasz tást tük -
röz, és na gyobb fe le lõs ség vál la lást je lent az or szág tá gabb
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kör nye ze té ért. Sza va tol ja az or szág biz ton sá gát, és ja vít ja
a nem ze ti ér de kek ér vé nye sí té sé nek le he tõ sé ge it. A tag ság 
ré vén Ma gyar or szág part ne re i vel, szö vet sé ge se i vel együtt
vá la szol hat meg szá mos, az or szá got köz vet ve vagy köz -
vet le nül érin tõ ki hí vást.

Az Eu ró pai Unió a ma gyar po li ti ka és cse lek vés leg fon -
to sabb kül kap cso la ti ke re te. Esz közt és anya gi tá mo ga tást
kí nál a gaz da sá gi és tár sa dal mi mo der ni zá ci ó hoz, a fel zár -
kó zás hoz, a ma gyar ér de kek meg je le ní té sé hez a vi lág ban.
Ma gyar or szág tag sá ga ré vén po li ti ka-ala kí tó sze rep hez
jut, mi köz ben moz gás te rét be fo lyá sol ja, hogy mennyi re
lesz ké pes a kö zös erõ fe szí té sek tá mo ga tá sá val hoz zá já -
rul ni a szer ve zet to váb bi erõ sö dé sé hez, glo bá lis al kal maz -
ko dá sá nak si ke ré hez. Az or szág ér de ke és fe le lõs sé ge,
hogy ak tí van be fo lyá sol ja az unió mû kö dé sét és jö võ jét
meg ha tá ro zó kö zös dön té se ket, az in teg rá ció fej lõ dé sé nek
irá nyát.

Ma gyar or szág kap cso la tai alap ve tõ en ren de zet tek a
szom széd or szá gok kal, ame lyek több nyi re ma guk is a
NATO, il let ve az EU tag jai. A ha tá ron túli ma gyar kö zös -
sé gek több sé ge az eu ró pai in teg rá ció és ér ték rend ha tá ra in
be lül re ke rült, és az egye lõ re kí vül ma rad tak hely ze te is ki -
szá mít ha tób bá vált. A szom széd sá gi együtt mû kö dés fej -
lesz té se, a szom széd or szá gok ban élõ ma gya rok tá mo ga tá -
sa fo lya ma tos fel adat, olyan te vé keny ség, amely egy ben
erõ sí ti Ma gyar or szág és a szom széd or szá gok, s ez zel a
ma gyar ság gaz da sá gi-tár sa dal mi ver seny ké pes sé gét.

A szom széd ság- és nem zet po li ti kai cé lo kat a ma gyar
kül po li ti ka csak egy más sal össze han gol va va ló sít hat ja
meg si ke re sen. A szom széd sá gi kap cso la tok fej lesz té se, a
ma gyar kö zös sé gek iden ti tás õr zé se, jog ér vé nye sí té se,
gaz da sá gi, tár sa dal mi és kul tu rá lis fej lõ dé se, jó lé te, a nem -
zet ha tá ro kon át íve lõ in teg rá ci ó ja egy más ra épü lõ és egy -
mást fel té te le zõ fo lya ma tok. Ma gyar or szág a te rü le tén élõ
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kul tú rá já nak tá mo ga tá sá -
val, a ki sebb sé gi ön kor mány za ti rend szer fej lesz té sé vel
erõ sít he ti a tér ség be li ki sebb ség vé del mi tö rek vé se ket. Az
uni ós tag ság könnyí ti az együtt mû kö dést, sza bad kap cso -
lat tar tást a ki sebb sé gi ma gyar kö zös sé gek kel, csak úgy,
mint a nyu gat-eu ró pai és ten ge ren tú li ma gyar di asz pó rá -
val.

Erõ tel je sen vál to zott Ma gyar or szág, a ma gya rok he lye
a vi lág ban, és vál to zott maga a vi lág is. A vi lá got be há ló zó
kap cso lat rend szer, a glo ba li zá ció szám ta lan le he tõ sé get
kí nál egy fel ké szült nem zet nek ön ma ga ki tel je sí té sé re.
Ugyan ak kor szá mol nia kell a koc ká za tok kal: küz de ni a
kör nye zet rom lás és az ég haj lat vál to zás, a vi lág mé re tû jár -
vá nyok, a nem zet kö zi ter ro riz mus, a tö meg pusz tí tó fegy -
ve rek ter je dé se, az il le gá lis mig rá ció, a nem zet kö zi bû nö -
zés el len, fel szá mol ni, vagy leg alább ér dem ben eny hí te ni a 
sze gény sé get, mér sé kel ni a ki ál tó egyen lõt len sé ge ket.

A glo bá lis vi lág ban a ha zai kö rül mé nye ket is nagy részt
kül sõ ha tá sok, nem zet kö zi fo lya ma tok ala kít ják. Ki -
nek-ki nek a jö võ je függ at tól, hogy he lyes kö vet kez te té -
sek re jut-e a vi lág ról és ben ne sa ját he lyé rõl, le he tõ sé ge i -
rõl. A kül po li ti ka, a kül kap cso la tok ra vo nat ko zó dön té sek

hoz zá já rul nak az or szág, a nem zet biz ton sá ga, gya ra po dá -
sa fel té te le i nek biz to sí tá sá hoz, szol gál ják a nem ze ti ér zést
a vi lág pol gár nyi tott sá gá val öt vö zõ, kor sze rû ma gyar azo -
nos ság tu dat erõ sí té sét. Se gí te ni ük kell a vá lasz adást a glo -
ba li zá ció meg ke rül he tet len ki hí vá sa i ra, a tár sa dal mi-gaz -
da sá gi mo der ni zá ci ós kény sze rek re. Hoz zá kell já rul ni uk
az or szág ver seny ké pes sé gé nek erõ sí té sé hez, ki ak náz va az 
in teg rá ci ó ból és ál ta lá ban a nem zet kö zi kap cso lat rend -
szer bõl adó dó le he tõ sé ge ket.

Ma gyar or szág nagy je len tõ sé get tu laj do nít az em be ri
jo gok nak és ki tün te tet ten a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek
jo ga i nak, az eze ket szol gá ló in téz mé nyi meg ol dá sok és
jogi biz to sí té kok fej lesz té sé nek és al kal ma zá sá nak. Mind -
ez hoz zá já rul a fe szült sé gek és konf lik tu sok eny hí té sé hez,
kö vet kez mé nye ik ke ze lé sé hez, a de mok rá cia és a tár sa dal -
mi sta bi li tás erõ sí té sé hez.

A 2020-ig  szóló kül kap cso la ti stra té gia fel öle li a kor -
mány za ti cse lek vés összes sé gét, érin ti a nem-kor mány za ti
szfé ra, így az ön kor mány za tok és a ci vil szer ve ze tek te vé -
keny sé gét, meg ha tá roz za Ma gyar or szág nem zet kö zi cse -
lek vé sé nek alap ve tõ el ve it, cél ja it és esz kö ze it. Épít a
nem ze ti és ága za ti stra té gi ák ra, in teg rál ja az Eu ró pa-po li -
ti kai stra té gi át, ke re tet és irányt ad a Kor mány, a tár cák
kül kap cso la ta it érin tõ stra té gi ák nak, kon cep ci ók nak és te -
vé keny sé gek nek. Cél ja a kül kap cso la tok elõmozdí -
tása – mi nél szé le sebb po li ti kai, szak mai és tár sa dal mi
egyet ér tés se gít sé gé vel.

II. MAGYARORSZÁG ÉRTÉKRENDJE, A MAGYAR
KÜLPOLITIKA ALAPJAI

A Ma gyar Köz tár sa ság kül kap cso la ti cse lek vé sé nek
meg ala po zá sá ban biz tos irány tût je len te nek az uni ós part -
ne rek kel és a NA TO-szö vet sé ge sek kel kö zö sen val lott ér -
té kek, az em be ri mél tó ság, a sza bad ság, a de mok rá cia, az
egyen lõ ség, a jog ál la mi ság, az em be ri és ki sebb sé gi jo gok
tisz te le te épp úgy, mint a vál lal ko zás sza bad sá ga, vagy a
kul tu rá lis, val lá si és et ni kai sok szí nû ség vé del me. Ma -
gyar or szág cél ja, hogy elõ moz dít sa a bé két, a biz ton sá got,
a sta bi li tást, az ál lam pol gá rok jó lé tét, a gaz da sá gi fej lõ dést 
és a de mok rá cia ér té ke i nek ér vé nye sü lé sét.

A mo dern Ma gyar or szág há rom pil lé re a par la men tá ris
de mok rá cia, a szo ci á lis pi ac gaz da ság, va la mint az eu ró pai
in teg rá ció és az at lan ti együtt mû kö dés. Cse lek vé sé nek ve -
zér fo na la a ver seny és szo li da ri tás, a sza bad ság és fe le lõs -
ség együt te se. Nem ze ti fej lesz tés po li ti ká já nak alap ja a
fenn tart ha tó ság, amely a gaz da sá gi fej lõ dés, a tár sa dal mi
jó lét és a kör nye zet mi nõ ség össz hang ját va ló sít ja meg, és
a de cent ra li zá ció, amely a dön té se ket a leg al kal ma sabb
szint re, egy út tal az ál lam pol gár hoz a le he tõ leg kö ze lebb
vi szi.

Ma gyar or szág a két- és több ol da lú ke re tek ben tel je sí tett 
nem zet kö zi fej lesz té si és se gé lye zé si prog ram ja i val a sze -
gény ség eny hí té sét, a part ner or szá gok de mok ra ti kus fej lõ -
dé sét, ci vil tár sa dal má nak fej lesz té sét cé loz za.
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Ma gyar or szág cél ja, hogy 2020-ra Eu ró pa leg di na mi -
ku sab ban nö vek võ ál la mai közé tar toz zon, fo ko za to san
kö ze lít sen a fenn tart ha tó fej lõ dé si pá lyá hoz, és a je len le gi -
nél több mun ka le he tõ sé get, ma ga sabb jö ve del me ket, biz -
ton sá gos, tisz ta és jó mi nõ sé gû kör nye ze tet, egész sé ges és
hosszabb éle tet biz to sít son pol gá ra i nak.

Az Or szág gyû lés a 2020-ig tar tó idõ szak ra át fo gó cél -
ként ha tá roz ta meg a ver seny ké pes ség fo ko zá sát, a tár sa -
dal mi igaz sá gos ság és ko hé zió erõ sí té sét; a biz ton sá gos,
fenn tart ha tó fej lõ dés esé lyé nek meg te rem té sét. Ezt szol -
gál ja az ak tív, ki szá mít ha tó, a re a li tá sok ra épí tõ, uni ós
part ne re i vel, at lan ti szö vet sé ge se i vel szo ro san együtt mû -
kö dõ ma gyar kül po li ti ka. A part ne rei ál tal meg be csült Ma -
gyar or szág és ma gyar ság is mér ve, hogy gaz dag ha gyo má -
nya it nagy tu dás sal, szín vo na las szak mai is me re tek kel,
nyi tott, az új be fo ga dá sá ra ké pes, együtt mû kö dõ kul tú rá -
val öt vö zi. A ma gyar kül po li ti ka így erõ sít he ti a nem zet
össze tar to zá sát, így mé lyít he ti a tér ség be li együtt mû kö -
dést, a re gi o ná lis és eu ró pai in teg rá ci ót, így le het ré sze se a
gyors és ha té kony re a gá lás nak a glo ba li zá ció ki hí vá sa i ra.

III. A NEMZETKÖZI KÖRNYEZET ALAKULÁSA

A glo ba li zá ció – esély és ki hí vás

A vi lág pá rat lan, az élet min den te rü le tét szin te egy ide -
jû leg érin tõ át ala ku lás kor sza ká ba lé pett. Soha nem ta -
pasz talt együtt mû kö dés és köl csö nös füg gõ ség ala kult ki
az ál la mok, ré gi ók kö zött. Ez alap ve tõ en po zi tí van hat a
vi lág fej lõ dé sé re, el ke rül he tet len né te szi a tech no ló gi ai,
gaz da sá gi és tár sa dal mi fej lõ dés vív má nya i nak meg osz tá -
sát, csök ken ti a po li ti kai ha tá rok je len tõ sé gét, se gí ti a
szom szé dos tér sé gek ter mé sze tes in teg rá ci ó ját, ki tá gít ja a
kul tu rá lis te ret. Új pi a cok nyíl nak meg, új, kor sze rû tech -
no ló gi ák vál nak hoz zá fér he tõ vé. Az erõ tel jes nem zet kö zi
tõ ke áram lás új fej lesz té si le he tõ sé ge ket te remt.

A kul tú rák, gaz da sá gok és tár sa dal mak erõs köz vet len
ha tást gya ko rol nak egy más ra. A glo ba li zá ció egy fe lõl
össze köt, ér té ke ket és ma ga tar tá si mo del le ket köz ve tít,
más fe lõl el is vá laszt, hi szen ci vi li zá ci ós tö rés vo na la kat
tu da to sít. Mind ez az iden ti tás el vesz té sé tõl, a tör té nel mi
gyö ke rek el vá gá sá tól való fé le lem mel jár.

Az új ki hí vá sok – ide ért ve a ter mé sze ti erõ for rá sok
gyor su ló fo gyasz tá sát és a glo bá lis kör nye ze ti koc ká za tok
erõ sö dé sét – több nyi re csak át fo gó, mul ti la te rá lis ke re tek -
ben ke zel he tõ ek. Fel ér té ke lõ dik a kö zös sza bá lyo zás, az
eu ró pai in teg rá ció je len tõ sé ge, szük ség van a NATO sze -
rep vál la lá sá ra, az Eu ró pai Unió kö zös kül- és biz ton ság po -
li ti ká já nak el mé lyí té sé re és az Egye sült Nem ze tek Szer ve -
ze tén be lü li ha té kony együtt mû kö dés re. A nem zet kö zi
kap cso la tok ra az ál la mok kal ve te ke dõ ha tást gya kor ló
nem-ál la mi sze rep lõk meg je le né se, il let ve meg erõ sö dé se
meg kí ván ja a nem zet ál la mok ki zá ró la gos sá gá ra épü lõ esz -
kö zök to vább fej lesz té sét és a nem zet kö zi szer ve ze tek re -
form ját.

A biz ton ság össze te või

Az egyes or szá gok biz ton sá ga szo ro san össze függ sok
más, nem csu pán kö ze li or szá gé val. Az ed di gi ek nél sok kal 
ru gal ma sabb al kal maz ko dást meg kö ve te lõ, ke vés bé ki szá -
mít ha tó hely ze tek re kell fel ké szül ni. A biz ton ság át fo gó
ka te gó ria, a ka to nai mel lett figye lembe kell ven ni po li ti -
kai, em be ri és ki sebb sé gi jogi, gaz da sá gi, in for má ci ós és
tech no ló gi ai, kör nye ze ti, va la mint egész ség ügyi ve tü le te it 
is. A szo ci á lis biz ton ság alap kér dé se a hát rá nyos hely ze tû
cso por tok fel zár kóz ta tá sa, a tár sa dal mi ki re kesz tés csök -
ken té se, a sze gény ség eny hí té se, a ki rí vó jö ve de lem kü -
lönb sé gek mér sék lé se. A ki hí vá sok egy idõ ben, egy mást
erõ sít ve je len het nek meg. Az or szág biz ton sá ga nem vá -
laszt ha tó el ál lam pol gá ra i nak biz ton ság ér ze té tõl sem.

Bár nem azo nos mó don és mér ték ben, de a nem zet kö zi
kö zös ség egé szét érin tik a glo bá lis biz ton sá gi ki hí vá sok.
Ilye nek a gaz da sá gi-tár sa dal mi fe szült sé gek, a szél sõ sé ges 
ide o ló gi ák, az et ni kai ki re kesz tés, a nem zet kö zi ter ro riz -
mus, a tö meg pusz tí tó fegy ve rek és hor do zó esz kö ze ik ter -
je dé se, a ter mé sze ti és em ber okoz ta ka taszt ró fák, a köz -
egész ség ügyi-jár vány ügyi és élel mi szer biz ton sá gi koc ká -
za tok, az il le gá lis ká bí tó szer- és fegy ver ke res ke de lem, a
nem zet kö zi szer ve zett bû nö zés, és kü lö nö sen ezek kom bi -
ná ci ó ja. Ha tá su kat to vább erõ sít he tik az egyes ál la mok
mû kö dé sé nek gyen ge sé gé bõl fa ka dó koc ká za tok.

A ha gyo má nyos fe nye ge té sek egyes ré gi ók ban je len tõs
ve szélyt je len te nek, más hol mér sék lõd tek. Eu ró pa – így
Ma gyar or szág – és Észak-Ame ri ka ha gyo má nyos ka to nai
ve szé lyez te tett sé ge rö vid és kö zép tá von ala csony. Re a gál -
ni kell azon ban a vi lág más ré sze in je lent ke zõ fe nye ge té -
sek re, az adott ré gió ál la ma it és köz vet ve az egész eu ro at -
lan ti tér sé get is érin tõ, ha gyo má nyos konf lik tu sok ra.

Az em be ri ci vi li zá ció jö võ je a kör nye zet ter he lé sé nek
csök ken té sé tõl, a ter mé sze ti erõ for rá sok fenn tart ha tó
hasz ná la tá tól függ. A vi lág nak a leg szé le sebb össze fo gás -
sal kell a fel gyor sult ég haj lat vál to zást és ve szé lyes ha tá sa it 
ke zel ni, a víz el lá tá si ne héz sé gek kel és az ár vi zek okoz ta
ka taszt ró fák kal meg küz de ni, a kör nye zet pusz tu lást és a
 biológiai sok fé le ség csök ke né sét meg ál lí ta ni.

A nö ve ke dés hez a ter me lés, te hát a nyers anya gok és a
tech no ló gia biz ton sá ga mel lett el en ged he tet len a ke res ke -
del mi kap cso la tok, te hát a piac biz ton sá ga. Ko moly ki hí -
vás az ener gia szük ség let ki elé gí té se, mert a meg nem úju ló 
ener gia for rá sok elõ for du lá sa egyen lõt len, rá adá sul a le lõ -
he lyek és szál lí tá si út vo na lak je len tõs ré sze in sta bil ré -
giókban és ál la mok ban ta lál ha tó, ami nö ve li az erõ for rá so -
kat igény lõ fej lett vi lág ki szol gál ta tott sá gát.

A glo bá lis biz ton sá gi ki hí vá sok tö me ges mig rá ci ós
áram la to kat in dít hat nak el. A nem zet kö zi mig rá ci ós fo lya -
ma tok min den kép pen egy re meg ha tá ro zóbb té nye zõ ként
je lent kez nek a vi lág ban. Fon tos sze re pet ját sza nak az
 európai tu dás ala pú gaz da ság meg erõ sí té sé ben, ese ten ként
a mun ka erõ hi ány mér sék lé sé ben, ugyan ak kor fe szült sé get 
kel te nek a mun ka erõ pi a co kon, a szo ci á lis el lá tó rend sze -
rek ben, fel ve tik a kü lön bö zõ mig ráns cso por tok tár sa dal mi 
in teg rá ci ó já nak kér dé sét. A né pes ség moz gást azon ban
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nem le het meg ál lí ta ni, így a mig rá ci ós po li ti ka cél ja a je -
len ség meg fe le lõ ke ze lé se kell, hogy le gyen.

A gaz da ság trend jei

A tö ret len vi lág gaz da sá gi nö ve ke dés haj tó ere je a mind
ha té ko nyab bá váló gaz da ság po li ti ka, a ke res ke del mi li be -
ra li zá ció és a mû sza ki fej lõ dés. A ke res ke de lem és a köz -
vet len kül föl di be ru há zá sok gyors bõ vü lé se kü lö nö sen fel -
ér té ke li Ázsia rend kí vül di na mi ku san fej lõ dõ or szá ga it. A
tér ség a vi lág gaz da ság egyik, erõ sö dõ pó lu sa ként egy re
na gyobb ha tást gya ko rol a ter mé sze ti erõ for rá sok fel hasz -
ná lá sá ra és a nem zet kö zi pénz ügyi fo lya ma tok ra.

A vi lág ke res ke de lem to vább ra is jó val gyor sab ban nõ,
mint a ter me lés: fo ko zó dik a gaz da ság nyi tott sá ga és a köl -
csö nös füg gõ ség. Nagy mé re tû egyen súly hi á nyok lép het -
nek fel, ame lyek nek a ke ze lé se nem zet kö zi együtt mû kö -
dést igé nyel, ezen be lül a nem zet kö zi pénz ügyi rend szer
to vább fej lesz té sét és meg erõ sí té sét.

A köz vet len kül föl di be ru há zá sok nagy ré sze to vább ra
is a fej lett vi lág ban va ló sul meg. Fenn ma rad, sõt to vább
nõ het az Egye sült Ál la mok ter me lé keny sé gi-ver seny ké -
pes sé gi és ku ta tá si-tech no ló gi ai elõ nye más or szá gok kal
és ré gi ók kal szem ben. Ugyan ak kor új, több nyi re ázsi ai or -
szá gok je len nek meg tech no ló gia-ex por tõr ként. Erõ sö dik
a vál la la tok és vál la la ti együtt mû kö dé sek, va la mint a
pénz ügyi szol gál ta tá sok nem zet gaz da sá gi kö tõ dé sek tõl
füg get len ön moz gá sa. Át ala ku ló ban van az ál lam sze re pe:
az egy sze rû szo ci á lis-új ra el osz tó funk ció mel lett te ret
nyer nek a fej lesz té si fel ada tok.

A vi lág me zõ gaz da sá ga di na mi ku san fej lõ dik, és a vizs -
gált idõ szak vé gé ig vár ha tó an biz to sí ta ni tud ja az ak kor ra
hét és fél mil li ár dos né pes ség el lá tá sát. Az egyes ré gi ók -
ban ma sem ele gen dõ élel mi szer ugyan ak kor egy re in kább
stra té gi ai ter mék nek szá mít, és 2020-ig az ag rár ter mé kek
ke res le té nek to váb bi ug rás sze rû nö ve ke dé se vár ha tó.

A vi lág mé re tek ben ta pasz tal ha tó ke res ke del mi, fi ze té si
egyen súly hi ány hek ti kus fo lya ma to kat in dít hat el, nö vel ve 
a csök ke nõ meg ta ka rí tá sok  miatt amúgy is emel ke dõ ka -
ma to kat, ami rend kí vül ked ve zõt le nül érin te né az adós or -
szá go kat. A Ke res ke del mi Vi lág szer ve zet (WTO) tár gya -
lá sa i nak el hú zó dá sa vagy zá tony ra fu tá sa a glo bá lis li be ra -
li zá ció he lyett a re gi o ná lis vagy két ol da lú meg ol dá so kat
si et tet he ti, il let ve a pro tek ci o nis ta ele mek erõ sö dé sé vel
jár hat.

Fe szült ség for rá sa az egyen lõt len fej lõ dés, egyes tér sé -
gek, így Af ri ka el ma ra dá sa, a kö ze pes kép zett sé get igény -
lõ mun ka he lyek ki te le pü lé se a fej lett or szá gok ból, a mun -
ka nél kü li ség és a jö ve del mi kü lönb sé gek nö ve ke dé se. A
vi lág mé re tek ben új ra szer ve zõ dõ mun ka meg osz tás vesz te -
se i nek elé ge det len sé ge gyen gít he ti a de mok ra ti kus po li ti -
kai be ren dez ke dés bá zi sát.

Az Eu ró pai Unió sze re pe

Az eu ró pai in teg rá ció to váb bi fej lõ dé se ér de ké ben az
uni ó nak ke zel nie kell a glo bá lis gaz da sá gi, biz ton sá gi és
kör nye zet vé del mi ki hí vá so kat, él nie kell a glo ba li zá ció le -
he tõ sé ge i vel, mér sé kel nie a ked ve zõt len ha tá so kat, szem -

be kell néz nie a re gi o ná lis konf lik tu sok ból, a ter ro riz mus -
ból, a tö meg pusz tí tó fegy ve rek ter je dé sé bõl, a szer ve zett
bû nö zés bõl és az il le gá lis mig rá ci ó ból fa ka dó ve szé lyek -
kel. Lé pést kell tar ta nia az ame ri kai gaz da ság gal, ki kell
ak náz nia az ázsi ai tér ség di na miz mu sát. Költ ség ve té sé nek
biz to sí ta nia kell a meg lé võ kö zös sé gi po li ti kák fi nan szí ro -
zá sát, és fel kell vér tez nie az uni ót az új fel ada tok nak és ki -
hí vá sok nak meg fe le lõ pénz esz kö zök kel.

Az unió ma a vi lág egyik leg na gyobb ke res ke del mi ha -
tal ma, tõ ke-ex por tõ re és im por tõ re, ve ze tõ se gé lye zõ je és
kör nye zet vé del mi szó szó ló ja. A dol lár nak ko moly ver -
senyt tá masz tó, erõs va lu tá val ren del ke zik. Egyik fõ sze -
rep lõ je a vi lág ke res ke del mi sza bály rend szer ala kí tá sá nak.
Gaz da sá gi ere jé hez és sze re pé hez egye lõ re azon ban nem
tár sul ezek kel ará nyos po li ti kai erõ. Az unió ak kor õriz he ti 
meg vi lág gaz da sá gi be fo lyá sát, erõ sít he ti vi lág po li ti kai
sze re pét, ha meg va ló sít ja fog lal koz ta tá si és gaz da sá gi nö -
ve ke dé si cél ja it, fej lesz ti kö zös sé gi po li ti ká it és in téz -
mény rend sze rét.

Az uni ós in téz mé nyi alap kér dé se ket egy idõ re ren de zõ
Lissza bo ni Szer zõ dés alá írá sa után a kö vet ke zõ évek kö -
zös fel ada ta an nak meg ha tá ro zá sa, hogy az in teg rá ció mé -
lyí té sé nek és bõ ví té sé nek mi lyen kom bi ná ci ó ja mel lett
ala kít ha tók ki a leg ha té ko nyabb meg ol dá sok a glo bá lis ki -
hí vá sok ból és az unió sa ját fej lõ dé sé bõl kö vet ke zõ fel ada -
tok ra. A po li ti kai unió egye lõ re nincs na pi ren den, ugyan -
ak kor nem egy ér tel mû, hogy mennyi ben jel lem zi az elõt -
tünk álló idõ sza kot az unió egy sé ges fej lõ dé se, il let ve a
meg erõ sí tett együtt mû kö dé sek mel lett mi ként biz to sít ha tó
ko hé zi ó ja.

Kö zép-, Ke let- és Dél ke let-Eu ró pa

Ma gyar or szág négy szom széd ja im már tag ja az Eu ró pai 
Uni ó nak, s kö zü lük há rom a NA TO-nak is, ami új mi nõ sé -
get ad kap cso la ta ik nak. A tag sá gi kö ve tel mé nyek tel je sí té -
sé nek függ vé nyé ben to váb bi szom szé dok csat la koz hat -
nak, ugyan ak kor ez a pers pek tí va nem min den eset ben
egy ér tel mû: függ az adott or szág bel sõ fej lõ dé sé tõl, de az
unió és a NATO be fo ga dó ké pes sé gé tõl is.

Az eu ró pai in teg rá ció a sta bi li tás nak és az ál la mok
együtt mû kö dé si kész sé gé nek erõ sö dé sét ered mé nye zi. A
bõ ví tés pers pek tí vá ja ösz tön zi a tag je lölt or szá gok ban a
de mok ra ti zá ló dás hoz és mo der ni zá ci ó hoz szük sé ges re -
for mo kat. A Ma gyar or szág gal szom szé dos nem EU-tag or -
szá gok de mok ra ti zá ló dá sa és eu ró pai fel zár kó zá sa, el té rõ
ütem ben, de foly ta tó dik. A na ci o na liz mus, az et ni kai ki re -
kesz tés esz méi azon ban nem tûn tek még el, és gazda -
sági-szociális fe szült sé gek kel pá ro sul va ma guk ban hord -
ják a de sta bi li zá ló dás ve szé lyét.

IV. MAGYARORSZÁG HELYE, SZEREPE, MOZGÁS -
TERE

Ma gyar or szág és a glo bá lis ki hí vá sok

Ma gyar or szág kor lá to zott erõ for rá sok kal ren del ke zõ,
mind glo bá li san, mind re gi o ná li san erõ tel je sen in teg rá ló -
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dott, kö ze pes mé re tû eu ró pai or szág. Erõ sen függ a kül ke -
res ke de lem tõl, a kül föl di tõ ke be ru há zá sok tól és nö vek võ
mér ték ben a ha zai vál la la tok kül föl di tér nye ré sé tõl. Az
 európai in teg rá ció, a tér ség be li együtt mû kö dés, a sa ját és
uni ós erõ fe szí té sek kom bi ná lá sa ré vén hasz nál hat ja ki a
leg job ban a glo ba li zá ció elõ nye it, il let ve vé de kez het a leg -
ered mé nye seb ben ked ve zõt len ha tá sai el len. A si ke res
mo der ni zá ció, a fenn tart ha tó fej lõ dés ér de ké ben egy részt
al kal maz kod nia kell a glo bá lis, eu ró pai és re gi o ná lis fo -
lya ma tok hoz, más részt be fo lyá sol nia kell õket.

A glo bá lis kör nye zet vál to zás egy re na gyobb mér ték ben
be fo lyá sol ja Ma gyar or szág öko ló gi ai ál la po tát és ver seny -
ké pes sé gét. Ugyan ak kor a si ke res mo der ni zá ció fon tos té -
nye zõ je a ha té kony rész vé tel a kör nye zet vé de lem te rén
foly ta tott nem zet kö zi po li ti kai, gaz da sá gi, ku ta tá si és tech -
no ló gi ai együtt mû kö dés ben.

Ma gyar or szág ra több ér te lem ben is hat nak az erõ sö dõ
mig rá ci ós fo lya ma tok. Egy szer re vá lik ki bo csá tó or szág -
gá, tran zit- és be ván dor lá si cél ál lo más sá. A ha zai né pes -
ség fo gyás és ala csony fog lal koz ta tott ság mel lett a nö ve ke -
dést, az új ra el osz tást, a nyug el lá tás fenn tart ha tó sá gát a
kép zett mun ka erõ el len õr zött be ván dor lá sa is se gít he ti,
ugyan ak kor ezt a fo lya ma tot irá nyí ta ni kell. A kör nye zõ
or szá gok ban élõ ma gyar kö zös sé gek tag ja i nak át te le pü lé -
se erõ sít he ti ugyan a ha zai gaz da sá gi nö ve ke dést, de gyen -
gí ti az érin tett ha tá ron túli kö zös sé get. Fel kell ké szül ni el -
ván dor lás ra is, mi köz ben Ma gyar or szág leg fõbb gaz da sá -
gi kin cse, ver seny ké pes sé gé nek zá lo ga a kép zett mun ka -
erõ, ér de ke te hát, hogy itt hon ka ma toz tas sa pol gá ra i nak
tu dá sát, ha pe dig idõ sza ko san kül föld re köl töz nek, ak kor
ha za tér ve hasz no sít sák ta pasz ta la ta i kat.

Ma gyar or szág ha gyo má nyos ka to nai ve szé lyez te tett sé -
ge kö zép tá von ala csony, ugyan ak kor je len tõ sen meg nõtt a
ter mé sze ti és ci vi li zá ci ós ere de tû ve szély hely ze tek, ka -
taszt ró fák, a nem zet kö zi szer ve zett bû nö zés koc ká za ta. Az 
or szág nem köz vet len cél pont ja a ter ro riz mus nak, de szá -
mol nia kell le het sé ges kö vet kez mé nye i vel: ma gyar ál lam -
pol gá rok, uta zók és nem zet kö zi mû ve le tek ben szol gá ló
ka to nák ke rül het nek ve szély be, ma gyar gaz da sá gi ér de -
kelt sé gek, kri ti kus inf ra struk tú rák sé rül het nek. Az or szág
te rü le te me ne kül tek vagy ter ro ris ták szá má ra tran zit út vo -
nal lá, az elõb bi ek cél ál lo má sá vá is vál hat.

Ma gyar or szág szá má ra ki emelt je len tõ sé gû a le sze re lé si 
és fegy ver zet kor lá to zá si egyez mé nyek meg õr zé se. Kü lö -
nö sen fon tos az eu ró pai ha gyo má nyos fegy ve res erõk
csök ken té sé rõl  szóló szer zõ dés, a nuk le á ris non-pro li fe rá -
ci ós rend szer to váb bi gyen gü lé sé nek meg aka dá lyo zá sa,
va la mint az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer -
ve zet ben (EBESZ) ki dol go zott bi za lom- és biz ton ság erõ -
sí tõ in téz ke dé sek ér vé nye sü lé se.

Ma gyar or szág az Eu ró pai Uni ó ban

Ma gyar or szág az unió tel jes jogú tag ja ként „politika-
 alakítóvá” vá lik, maga mö gött hagy ja a ko ráb bi „politika-
 elfogadó” stá tusszal járó passzív, re a gá ló, tak ti kai kér dé -
sek re kon cent rá ló ma ga tar tást és gon dol ko dást, ha az eh -

hez szük sé ges költ ség ve té si for rá so kat és a meg fele lõen
kép zett szak ér tõ ket biz to sí ta ni tud ja. Be fo lyá sa, ér dek ér -
vé nye sí té si ké pes sé ge at tól is függ, hogy mi ként já rul
 hozzá a kö zös cé lok el éré sé hez.

Az or szág kö vet ke zõ évek ben tör té nel mé nek ki emel ke -
dõ nem ze ti fej lesz té si prog ram ját va ló sít hat ja meg, kor -
sze rû sít ve inf ra struk tú rá ját, erõ sít ve gaz da sá gi és hu mán
ver seny ké pes sé gét, nö vel ve a fog lal koz ta tot tak szá mát, ja -
vít va a kör nye zet mi nõ sé gét. Köz vet len po zi tív ha tás vár -
ha tó a kö zös sé gi for rá sok ha té kony fel hasz ná lá sá tól és a
szom szé dos or szá gok tag gá vá lá sá tól.

Ma gyar or szág nak fel kell zár kóz nia a gaz da sá gi lag fej -
let tebb tag ál la mok hoz, és ki kell hasz nál nia a föld raj zi fek -
vé sé bõl adó dó le he tõ sé ge ket. Az or szág a rend szer vál tás
óta (brut tó ha zai ter mék alap ján mért) gaz da sá gi le ma ra dá -
sá nak több mint ne gye dét dol goz ta le; a fel zár kó zást a jó
ter me lé keny sé gi mu ta tók el le né re az ala csony fog lal koz -
ta tott ság las sí tot ta. A gyor sí tás hoz biz to sí ta ni kell a to váb -
bi je len tõs tõ ke be áram lás fel té te le it és eny hí te ni azok nak a 
té nye zõk nek a ha tá sát, ame lyek a kül sõ egyen súly hi á nyát
okoz zák, de nem kö tõd nek a mo der ni zá ci ó hoz.

Ma gyar or szág nem zet kö zi tel je sí tõ ké pes sé ge szo ro san
össze függ az Unió ver seny ké pes sé gé nek ala ku lá sá val. Az
or szág ér de ke it be fe lé az in teg rá ci ót erõ sí tõ, ki fe lé a nyi -
tott sá gát meg õr zõ, de mok ra ti ku san, át lát ha tó an és ha té ko -
nyan mû kö dõ Unió szol gál ja.

A ma gyar gaz da ság szá má ra meg ha tá ro zó eu ró pai pi a -
con egy re in ten zí vebb a ver seny a tõ ké ért, a termelési-
 szolgáltatási bá zi so kért. Ma gyar or szág helyt ál lá sá nak
fon tos ele me, hogy meg õriz ze nyi tott sá gát, to vább ra is
vonz za a transz na ci o ná lis vál la la to kat, erõ sít se ha zai be -
szál lí tó i kat, a kis- és kö zép vál la la to kat, és be kap cso lód jon 
az Unió egész pi a cán mû kö dõ nagy vál la la tok terme -
lési-szolgáltatási há ló za tá ba.

Ahogy az unió egy re in kább va ló sá gos glo bá lis po li ti kai 
té nye zõ vé vá lik, úgy tük rö zõd het nek Ma gyar or szág glo -
bá lis ér de kei egy re ha té ko nyab ban a kö zös sé gi po li ti kák -
ban, a kö zös kül- és biz ton ság po li ti ká ban, az eu ró pai biz -
ton ság- és vé de lem po li ti ká ban.

Az uni ós kül kap cso la tok Ma gyar or szág kül kap cso la tai
is. Az eu ró pai szom széd ság po li ti ka szol gál ja a ma gyar re -
gi o ná lis po li ti ka sta bi li zá ci ós cél ja it, hoz zá já rul az érin tett
or szá gok ban élõ ma gyar ki sebb sé gek hely ze té nek ja vu lá -
sá hoz, és le he tõ sé get kí nál az Unió egé szé nek is hoz zá -
adott ér té ket je len tõ ma gyar te vé keny ség re. Az eu ró pai
bel- és igaz ság ügyi együtt mû kö dés ré vén erõ sö dik a ma -
gyar ál lam pol gá rok vé dett sé ge.

Ma gyar or szág és a NATO

A NATO az eu ro at lan ti kol lek tív vé de lem le té te mé nye -
se, az eu ró pai biz ton ság lét fon tos sá gú ele me, az Egye sült
Ál la mok eu ró pai biz ton sá gi sze rep vál la lá sá nak leg fõbb
in téz mé nyes ke re te, egy ben Ma gyar or szág biz ton sá gá -
nak – min de nek elõtt ha gyo má nyos, ka to nai ér te lem -
ben – el sõd le ges ga ran ci á ja.
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Ma gyar or szág erõ sí te ni szán dé ko zik az at lan ti együtt -
mû kö dést, az eu ró pai-ame ri kai cse lek vé si egy sé get, a
NATO biz ton ság po li ti kai-stra té gi ai kon zul tá ci ós sze re pét. 
Ér de ke, hogy a szer ve zet fel ké szül jön tá gabb föld raj zi ha -
tó kö rû vál ság ke ze lés re és foly ta tód jon a bõ ví té se a kö zös
ér té kek és a tag sá got ké rel me zõk fel ké szült sé ge alap ján.

Ma gyar or szág ha tá ro zott tö rek vé se, hogy a NATO és az 
Eu ró pai Unió ér de mi gya kor la ti és po li ti kai együtt mû kö -
dé se erõ söd jön, és a két szer ve zet egy sé ge sen lép jen fel a
nem zet kö zi biz ton ság bo nyo lult, ké nyes kér dé se i ben.

Ma gyar or szág és a szom szé dos or szá gok

Ma gyar or szág kül- és biz ton ság po li ti kai, nem zet po li ti -
kai, gaz da sá gi tö rek vé se i nek ki emelt te rü le te a szom szé -
dok kal ki ala kí tott kap cso lat rend szer. Az or szág biz ton sá -
gá ra leg köz vet le neb bül a tér sé gé ben vég be me nõ po li ti kai,
tár sa dal mi, gaz da sá gi, kör nye ze ti fo lya ma tok hat nak.
Alap ve tõ ma gyar ér dek Kö zép-, Ke let- és Dél ke let-Eu ró pa 
sta bi li tá sa, de mok ra ti kus és pi ac gaz da sá gi fej lõ dé se, egy -
re mé lyü lõ együtt mû kö dé se. Fon tos a szer ve zett bû nö zés,
a kor rup ció, az in sta bi li tás le küz dé se, a fegy ve rek, rob ba -
nó- és egyéb ve szé lyes anya gok for gal má nak meg aka dá -
lyo zá sa a ré gió ál la ma i ban.

Ma gyar or szág stra té gi ai ér de ke, hogy a tér ség or szá gai
fe lel je nek meg a csat la ko zás po li ti kai és gaz da sá gi fel té te -
le i nek, vál ja nak az unió és a NATO tag já vá, és hogy ilyen
irá nyú tö rek vé se i ket po li ti ka i lag tá mo gas sa, fel ké szü lé sü -
ket gya kor la ti esz kö zök kel se gít se. Ma gyar or szág messze -
me nõ en tá mo gat ja a szom szé dos Hor vát or szág uni ós és
NA TO-csat la ko zá sát, Szer bia in teg rá ci ós pers pek tí vá já -
nak fo ko za tos va ló ra vál tá sát. Kulcs kér dés nek te kin ti a
nyu gat-bal ká ni sta bi li zá ci ót, a tér ség or szá ga i nak fel ké -
szü lé sét az EU- és NA TO-part ner ség re. Tö rek szik a tér ség
or szá ga i nak uni ós tag gá vá lá sa után meg ma ra dó ki sebb -
ség po li ti kai, öko ló gi ai, víz ügyi és más prob lé mák meg ol -
dá sá ra, il let ve ke ze lé sé re.

A kö zép-, dél ke let- és ke let-eu ró pai tér ség gaz da sá gi je -
len tõ sé gét a fo lya ma to san bõ vü lõ áru- és szolgáltatás-
 kereskedelem mel lett az oda irá nyu ló, nö vek võ mér té kû
ma gyar be fek te té sek is alá tá maszt ják. A fenn tart ha tó fej -
lõ dés biz to sí tá sá ban meg ha tá ro zó inf ra struk tú ra, tu do -
mány, ku ta tás-fej lesz tés és in no vá ció, egész ség ügy, ok ta -
tás, kör nye zet gaz dál ko dás rend sze re i nek össze han go lá sa
ja vít ja az együtt mû kö dés fel té te le it, az egyes or szá gok, va -
la mint a tér ség ver seny ké pes sé gét. A tõ ke- és tech no ló gia -
áram lás, a ter me lé si ko ope rá ci ók és a ke res ke de lem elõ -
nye i nek kö zös vagy össze han golt ki hasz ná lá sa si ke re seb -
bé te szi a ré gió va la mennyi or szá gát. Az eu ró pai uni ós for -
rá sok be vo ná sá val meg va ló su ló, kö zö sen ki ala kí tott fej -
lesz té si prog ra mok kal nem zet gaz da sá ga ik mû kö dé se még
ha té ko nyab bá te he tõ.

Ma gyar or szág és a szom széd ál la mok uni ós tag sá ga
egy szer re nyit tá gabb te ret a re gi o ná lis együtt mû kö dés nek
és a ver seny nek. Po li ti kai és gaz da sá gi kap cso lat rend sze re 
ré vén Ma gyar or szág jó le he tõ sé gek kel ren del ke zik a Duna 
men tén, a Kár pát-me den cé ben és a Bal ká non. Föld raj zi
fek vé se a fel ér té ke lõ dõ ke let-nyu ga ti és észak-dé li nem -

zet kö zi út vo na lak met szés pont já ban le he tõ sé get kí nál a
köz úti, vas úti és fo lya mi inf ra struk tú ra, a tran zit út vo na lak
fej lesz té sé re és az ener gia el lá tás di ver zi fi ká ci ó já ra.

Ma gyar nem zet, ma gyar iden ti tás

A ma gyar azo nos ság tu da tot sa já tos nem ze ti, közép-
 európai és eu ró pai ér té kek, ér de kek és ta pasz ta la tok ala kít -
ják. A ma gyar nem zet hár mas föld raj zi-po li ti kai ta golt ság -
ban él: Ma gyar or szá gon, a szom szé dos or szá gok ban ho -
nos ki sebb sé gi ma gyar kö zös sé gek ben, va la mint a di asz -
pó rá ban. Össze tar to zá sá nak, az egy má sért ér zett fe le lõs -
ség nek az alap ját a kö zös nyelv, a kul tu rá lis és tör té ne ti
iden ti tás adja.

Ma gyar or szág ér de ke, hogy egy szer re le gyen ered mé -
nyes a szom szé dos or szá gok kal a kö zös biz ton sá gi, gaz da -
sá gi és egyéb ér de kek men tén ala kí tott ál lam kö zi együtt -
mû kö dés ben és az ot ta ni ma gyar kö zös sé gek hez fû zõ dõ
vi szony ban. Eh hez el en ged he tet len, hogy az érin tett or szá -
gok több sé gi és ki sebb sé gi kö zös sé gei is köl csö nö sen elõ -
nyös együtt mû kö dést ala kít sa nak ki egy más sal.

Az uni ón be lü li és kí vü li ma gyar kö zös sé gek hely ze te
je len tõ sen kü lön bö zik egy más tól. A Schen gen-tag ság to -
vább dif fe ren ci ál. Az uni ón be lü li ha tá rok tel jes meg nyi tá -
sa új mi nõ sé get ad a szom széd sá gi kap cso la tok nak, új fej -
lõ dé si le he tõ sé ge ket nyújt a ha tár ré gi ók nak, fel ér té ke li a
ha tár men ti kis tér sé gi együtt mû kö dé se ket, az érin tett vi -
szony la tok ban el há rít ja az aka dá lyo kat a ma gyar–ma gyar
kap cso la tok elõl. E po zi tív ha tást erõ sí ti a ma gyar po li ti ka
tö rek vé se, hogy uni ós for rá sok be vo ná sá val fej lessze a ha -
tár men ti köz le ke dé si inf ra struk tú rát. A ví zum kö te le zett
or szá gok ma gyar nem ze ti sé gû ál lam pol gá rai szá má ra a
kap cso lat tar tás za var ta lan sá gá nak meg õr zé se vi szont kü -
lön meg ol dá so kat sür get.

A bõ vü lõ unió ke re tet ad a ma gyar nem zet fej lõ dé sé nek, 
in teg rá ci ó já nak csak úgy, mint a ma gyar nem zet po li ti ká -
nak és szom széd ság po li ti ká nak. Ma gyar ér dek, hogy a
kul tu rá lis örök ség és sok szí nû ség je gyé ben az unió véd je
és fej lessze a nyel vi, a kul tu rá lis és a ki sebb sé gi jo go kat,
se gít se az anya or szá gok és a ki sebb sé gek aka dály ta lan
kap cso lat tar tá sát.

A szub szi di a ri tás el vé nek egy re szé le sebb körû ér vé -
nye sü lé se ér de mi de cent ra li zá ci ót hoz hat a tér ség ben is,
se gít he ti a ki sebb sé gi ma gyar kö zös sé gek re gi o ná lis szer -
ve zõ dé sét, a több ség-ki sebb ség vi szony ked ve zõ ala ku lá -
sát, új esélyt te remt ve az au to nó mia tö rek vé sek meg va ló sí -
tá sá hoz. Ma gyar or szág, mi köz ben az unió bõ ví té sé nek kö -
szön he tõ en új ala pok ra he lye zi együtt mû kö dé sét a szom -
széd ál la mok kal, to vább ra is szem elõtt tart ja és tá mo gat ja
a ki sebb sé gi ma gyar kö zös sé gek le gi tim tö rek vé se it, ak tí -
van hoz zá já rul gaz da sá gi és tár sa dal mi fej lõ dé sük höz.

V. A STRATÉGIA FÕIRÁNYAI

A stra té gia egy mást fel té te le zõ és ki egé szí tõ há rom fõ -
irá nyá nak cse lek vé si ke re tét és alap ját az uni ós tag ság
adja.
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Fõ part ne re ink az Eu ró pai Unió tag ál la mai és a szom -
szé dos or szá gok, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok és a
 NATO-szövetségesek.

Ma gyar or szág kü lö nös gon dot for dít kap cso la ta i nak,
együtt mû kö dé sé nek ápo lá sá ra a leg fon to sabb gaz da sá gi,
kul tu rá lis és ci vil kap cso la ti part ner or szá gok kal. Ér de ke az 
uni ón be lü li ha té kony együtt mû kö dés a vi seg rá di or szá -
gok kal, az EU-tag szom szé dok kal, tá mo gat va a még nem
EU-tag szom szé dok eu ró pai in teg rá ci ó ját, il let ve kö ze le -
dé sét.

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ki emelt szö vet sé ges, a
glo bá lis po li ti ka meg ha tá ro zó sze rep lõ je, rész vé te le el en -
ged he tet len a vi lág prob lé mák meg ol dá sát cél zó erõ fe szí -
té sek si ke ré hez.

Ma gyar or szág az Eu ró pai Unió és a NATO ál tal foly ta -
tott pár be széd ke re té ben, és a két ol da lú gaz da sá gi ér de kek
alap ján fej lesz ti part ne ri vi szo nyát Orosz or szág gal.

A kap cso la tok fej lesz té se Kí ná val, In di á val, Ja pán nal, a
Ko re ai Köz tár sa ság gal, il let ve a vi lág más gyor san fej lõ dõ
ré gi ó i val, or szá ga i val bõ ví ti az ex port le he tõ sé ge ket, erõ -
síti a ma gyar ver seny ké pes sé get.

Elsõ fõ irány: ver seny ké pes Ma gyar or szág az Eu ró pai
Uni ó ban

Egy sé ges ér ték- és ér dek kö zös ség

Az Eu ró pai Unió az eu ró pai ci vi li zá ci ós örök ség ta la ján
álló, pol gá rai jó lé tét és biz ton sá gát szol gá ló, szo li dá ris ér -
ték- és ér dek kö zös ség. Ma gyar fel fo gás sze rint si ke ré hez
szük ség van az eu ró pai ér té kek po zi tív, az eu ró pa i ság tu -
da tát, az in teg rá ció ko hé zi ó ját erõ sí tõ meg ha tá ro zá sá ra, az
unió 21. szá za di kül de té sé nek és a po li ti kai in teg rá ció táv -
la tá nak rög zí té sé re.

Ma gyar or szág cse lek võ ké pes, egy sé gét meg õr zõ, ha té -
kony, de mok ra ti ku san és át lát ha tó an mû kö dõ uni ó ban ér -
de kelt. Ezt szol gál hat ja a tag ál la mok egyes cso port ja i nak
meg erõ sí tett együtt mû kö dé se, amennyi ben az in teg rá ció
el mé lyí té sét cé loz za, a kö zös ség egé szé nek hosszú távú
ér de ke it tart ja szem elõtt, és nyi tott va la mennyi tag ál lam
szá má ra.

Ma gyar or szág az uni ó ban

Ma gyar or szág a kö zös ség mé lyí té sét, az eu ró pai épít ke -
zést szol gá ló együtt mû kö dé sek ak tív ala kí tó ja kí ván len ni. 
Kez de mé nye zõ sze re pet vál lal az uni ós pol gá rok élet szín -
vo na lá nak és élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sát szol gá ló in téz ke -
dé sek ben, az uni ós po li ti kák fej lesz té sé ben. A töb bi tag ál -
lam mal együtt mû köd ve ke re si a vá laszt az in teg rá ci ót érõ
bel sõ és kül sõ ki hí vá sok ra, kész te vé ke nyen hoz zá já rul ni a 
bel sõ és a kül sõ fe nye ge té sek el há rí tá sá hoz, az uni ós pol -
gá rok szé les ér te lem ben vett biz ton sá gá nak erõ sí té sé hez.

A kö ze li évek ki emelt fel ada ta:
– a sza bad ság, biz ton ság és jog tér sé ge, a schen ge ni

öve zet nyúj tot ta le he tõ sé gek tel jes ki ak ná zá sa;
– a szer ves be épü lés a for má ló dó kül- és biz ton ság po li -

ti kai szer ve zet be, az eu ró pai kül ügyi szol gá lat ba;

– a kö vet ke zõ költ ség ve té si fe lül vizs gá lat so rán az
 uniós po li ti kák meg ha tá ro zó sze re pé nek biz to sí tá sa, meg -
fe le lõ fi nan szí ro zás a sa ját for rá sok rend sze ré nek át ala kí -
tá sa ré vén;

– a fel ké szü lés a 2011. évi uni ós el nök ség si ke res le bo -
nyo lí tá sá ra;

– az eu ró ö ve ze ti csat la ko zás fel té te le i nek megterem -
tése és az euró ma gyar or szá gi be ve ze té se;

– a lissza bo ni stra té gia fe lül vizs gá la ta, az unió ver -
seny ké pes sé gé nek erõ sí té se.

Ver seny ké pes és szo li dá ris unió

Ma gyar or szág cél ja az egy sé ges, a glo bá lis ki hí vá sok ra
kö zö sen re a gá ló, a kö zö sen ki tû zött cé lok el éré se ér de ké -
ben együtt mû kö dõ, össze tar to zá sát el mé lyí tõ, pol gá ra i hoz 
kö ze li unió in téz mé nye i nek, kö zös sé gi dön tés ho za ta lá nak
erõ sí té se, va la mint a bel sõ piac és a négy sza bad ság ki tel -
je sí té se.

A lissza bo ni cé lok kö vet ke ze tes ér vé nye sí té se, a va ló -
ban egy sé ges piac mé re te i bõl adó dó elõ nyök ki hasz ná lá sa, 
az unió fenn tart ha tó fej lõ dé sé nek biz to sí tá sa és ez zel össz -
hang ban a gaz da sá gi nö ve ke dés és a fog lal koz ta tás elõ -
moz dí tá sa a mun ka erõ pi ac, a szo ci á lis el lá tó rend sze rek, az 
ok ta tás és a kép zés re form ja ré vén egy ben a leg jobb esélyt
is je len ti a biz ton sá got na gyobb ru gal mas ság gal öt vö zõ
eu ró pai szo ci á lis mo dell fenn tar tá sá ra. E tö rek vé se ket a
jó lé ti tár sa dal mak ban el en ged he tet len szo ci á lis pár be széd
mi nél szé le sebb körû ki ter jesz té sé nek kell kí sér nie.

A már meg lé võ uni ós po li ti kák fenn tar tá sa, kor sze rû sí -
té se, ha té kony sá gá nak erõ sí té se mel lett szük ség van újak
ki ala kí tá sá ra is. Fon tos

– a tag ál la mok gaz da sá gi fel emel ke dé sét szol gá ló, a
kö zös ség egé szé nek ver seny ké pes sé gét elõ se gí tõ kohé -
ziós po li ti ka meg õr zé se, fi nan szí ro zá sá nak meg erõ sí té se;

– a meg úju ló me zõ gaz da sá gi po li ti ka kö zös sé gi ha tás -
kör ben tar tá sa;

– a kö zös ku ta tá si-fej lesz té si po li ti ka bõ ví té se;
– a kö zös kül- és biz ton ság po li ti ka, az eu ró pai biz ton -

ság- és vé de lem po li ti ka, a bel- és igaz ság ügyi po li ti ka ha -
tá ro zott to vább fej lesz té se;

– át fo gó, a mig rá ció va la mennyi sza ka szát, ki vál tó
oka it ma gá ba fog la ló, a be lé pést, tar tóz ko dást, va la mint a
be il lesz ke dést és a ha za té rést figye lembe vevõ kö zös mig -
rá ci ós és me ne kült ügyi po li ti ka ki dol go zá sa;

– az inf ra struk tú ra, a há ló za ti kap cso la tok fej lesz té sé re
és fi nan szí ro zá sá ra is ki ter je dõ ener gia po li ti ka ki ala kí tá sa.

Nyi tott unió

A glo bá lis sze rep re hi va tott uni ó nak kül kap cso la ta i ban
is ér vé nye sí te nie kell a fenn tart ha tó ság – ver seny ké pes -
ség, biz ton ság, kör nye zet vé de lem, tár sa dal mi ér té kek és
ko hé zió – szem pont ja it.

Ma gyar or szág cél ja, hogy foly ta tód jon az unió bõ ví té se
az ér té ke it, cél ja it osz tó, a csat la ko zás po li ti kai, gaz da sá gi, 
in téz mé nyi fel té te le it tel je sí tõ, a jo gál la mi sá got, az em be ri 
és ki sebb sé gi jo go kat tisz te let ben tar tó és ér vé nye sí tõ, de -
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mok rá ci a ként, pi ac gaz da ság ként mû kö dõ, a bel sõ kohé -
ziót erõ sí tõ eu ró pai or szá gok kal, meg va ló sít va Eu ró pa
egye sü lé sét. Az uni ó nak hi te les eu ró pai pers pek tí vát kell
kí nál nia az azo nos ér té ke ket val ló eu ró pai or szá gok szá -
má ra.

Má so dik fõ irány: si ke res ma gyar ság a ré gi ó ban

Tér sé gi együtt mû kö dés és bel sõ in teg rá ció

Ma gyar or szág mo der ni zá ci ó ja, eu ró pai uni ós és re gi o -
ná lis ér de ke i nek ér vé nye sí té se ér de ké ben ki ak náz za – kü -
lö nö sen a kö zép-eu ró pai – együtt mû kö dé si és ko a lí ció kö -
té si le he tõ sé ge ket. Tá masz ko dik a szom szé dos, a dél-né -
met és az észak-olasz tér sé gek hú zó e re jé re, a Vi seg rá di
Együtt mû kö dés re és a Re gi o ná lis Part ner ség re, az új uni ós 
tag ál la mok mo der ni zá ci ós kér dé sek ben ter mé sze tes ér -
dek kö zös sé gé re. A stra té gi á ban meg fo gal ma zott ér de kei
ér vé nye sí té sé hez ko a lí ci ós part ne re ket ke res az uni ó ban.
Szor gal maz za a kö zös kul tu rá lis, tör té ne ti ér té ke ken és
gaz da sá gi ér de ke ken ala pu ló kö zép-eu ró pai re gi o ná lis tu -
dat és együtt mû kö dés erõ sí té sét.

Ma gyar or szág kez de mé nye zi a kap cso la tok épí té sét, a
köl csö nös elõ nyök fel tá rá sát és ki ak ná zá sát a Du na men ti,
Kár pát-me den cei és nyu gat-bal ká ni tér ség ben. A két- és
több ol da lú együtt mû kö dé sek, a re gi o ná lis kez de mé nye zé -
sek együt tes le he tõ sé ge i nek ma ra dék ta lan ki hasz ná lá sá ra
tö rek szik. Cél ja, hogy re gi o ná lis tõ ke be fek te tõ sze re pét
erõ sít se, hoz zá já rul va ez zel a tér ség fej lõ dé sé hez. Együtt -
mû kö dést kí nál a ha tá ro kon át nyú ló biz ton sá gi koc ká za tok 
ke ze lé sé ben, kü lö nös te kin tet tel a ká bí tó szer-ke res ke de -
lem re, az em ber csem pé szet re, a lõ fegy ve rek, az il le gá lis
ter mé kek és tech no ló gi ák csem pé sze té re, va la mint a ter ro -
riz mus eset le ges tér ség be li meg je le né sé re.

Ma gyar or szág a gaz da ság- és köz le ke dés po li ti ká ra, a
kör nye zet biz ton ság ra – kü lö nö sen az ár víz vé de lem re, a
kör nye zet- és ter mé szet vé de lem re –, az ener gi á ra, a te rü -
let fej lesz tés re, a ki sebb ség po li ti ká ra, a ci vil tár sa da lom ra
egy aránt ki ter je dõ mo der ni zá ci ós part ner ség re tö rek szik a
tér ség or szá ga i val.

Az ága za ti és ré gi ó kö zi kap cso la tok erõ sí té se, a ha tár
men ti ré gi ók hát rá nyos hely ze té nek fel szá mo lá sa ér de ké -
ben is kez de mé nye zi

– a te rü let- és inf ra struk tú ra fej lesz té si ter vek össze han -
go lá sát,

– a ha tár men ti, a ha tá ro kon át nyú ló köz le ke dé si kap -
cso la tok fej lesz té sét,

– a kör nye zet vé del mi és az ener ge ti kai együtt mû kö -
dést,

– a vé de lem po li ti kai, ké pes ség fej lesz té si el kép ze lé sek
össze han go lá sát.

Ma gyar or szág az unió ko hé zi ós és te rü let fej lesz té si tá -
mo ga tá sa it fel hasz nál ja az Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö -
dé si Prog ra mok ál tal érin tett ha tár men ti tér sé gek fej lesz -
té sé re, ke let-eu ró pai és dél ke let-eu ró pai transz na ci o ná lis
együtt mû kö dé si prog ra mok in dí tá sá ra. Ösz tön zi a
transz-eu ró pai há ló zat ener gia-inf ra struk tú ra pro jekt je i -

nek rész ben uni ós fi nan szí ro zá sát. Szor gal maz za a ha tár át -
lé pés kor lá ta i nak le bon tá sát, il let ve eny hí té sét, az uni ós
ví zum könnyí tést, il let ve li be ra li zá ci ót, s kis ha tár for gal mi
meg ál la po dá sok kal nyújt több let le he tõ sé ge ket a kap cso -
lat tar tás ra.

Ma gyar or szág – a tör té nel mi konf lik tu sok po li ti kai le -
zá rá sa, meg nyug ta tó ke ze lé se ér de ké ben is – nagy súlyt
he lyez arra, hogy a szom szé dos or szá gok kal kö zö sen ápol -
ja a ré gió va la mennyi nem ze té nek kö zös ér té két ké pe zõ,
nagy je len tõ sé gû tör té ne ti, kul tu rá lis örök sé get. Foly tat ja a 
kö zös mû em lék vé del mi, le vél tá ri, könyv tá ri prog ra mo kat. 
Fej lesz ti a kö zös kul tu rá lis örök sé get a tu riz mus sal össze -
kap cso ló, a ha tá ro kon át nyú ló prog ra mo kat. Tá mo gat ja a
kö zép-eu ró pai or szá gok fi a tal jai szá má ra ki ala kí tan dó, a
kö zös tör té nel mi múl tat fel dol go zó ok ta tá si prog ra mo kat.
Elõ se gí ti a tér ség or szá ga i nak ön kor mány za tai, ci vil szer -
ve ze tei és szak mai mû he lyei köz ti kap cso lat tar tást.

Tér sé gi sta bi li zá ció, eu ró pai in teg rá ció, NA TO-csat la -
ko zás

Ma gyar or szág tá mo gat ja, és se gí ti a tér ség or szá ga i nak
eu ro at lan ti kö ze le dé sét-in teg rá ci ó ját. Uni ós és at lan ti part -
ne re i vel együtt részt vesz a tér ség sta bi li zá lá sá ban, a vál -
ság ke ze lõ mû ve le tek ben, a fegy ver zet el len õr zé si és
non-pro li fe rá ci ós rend sze rek meg ho no sí tá sá ban, a de mok -
ra ti kus jog ál la mi in téz mé nyek fej lesz té sé ben. Ak tív sze re -
pet vál lal a tér ség bel- és igaz ság ügyi koc ká za ta i nak fel tá -
rá sá ban és el há rí tá sá ban, az eu ró pai in teg rá ci ót cé lul ki tû -
zõ or szá gok in téz mény rend sze ré nek kö ze lí té sé ben az
 uniós kö ve tel mé nyek hez, se gít ve ez zel az unió törekvé -
seit is.

Ma gyar or szág ha té kony eu ró pai szom széd ság po li ti kát
tá mo gat, amely ki egyen sú lyo zott – az együtt mû kö dé sen és 
a koc ká za tok ke ze lé sén ala pu ló – kap cso la to kat épít ke le ti
és déli irány ban, és nyit va tart ja a ke let-eu ró pai or szá gok,
köz tük Uk raj na és Mol do va uni ós csat la ko zá sá nak le he tõ -
sé gét; fel ké szü lé sü ket po li ti kai és gya kor la ti esz kö zök kel
tá mo gat ja. Erõ sí ti je len lé tét az eu ró pai szom széd ság po li ti -
ka ke le ti part ner or szá ga i ban.

A ki sebb sé gi kö zös sé gek: kulcs sze rep lõk a tér ség bel sõ
és eu ró pai in teg rá ci ó já ban

Az uni ós ke ret esély a nem ze ti ki sebb sé gek nek arra,
hogy kulcs fon tos sá gú, po zi tív sze re pet játssza nak a két -
oldalú kap cso la tok ban, az ál la mok nak pe dig arra, hogy
pár hu za mos, a kö zös re gi o ná lis fej lesz té si el kép ze lé sek kel 
össze han golt stra té gi á kat ala kít sa nak ki a ki sebb sé gek ér -
de ké ben.

Eb bõl ki in dul va Ma gyar or szág

– nagy fi gyel met for dít a tér ség kul tu rá lis sok szí nû sé -
gé nek, több nyel vû sé gé nek meg õr zé sé re;

– bá to rít ja a több nem ze ti sé gû te rü le tek ak tív rész vé te -
lét a ha tá ro kon át íve lõ nagy ré gi ók ki ala kí tá sá ban;

– az eu ró pai el vek kel és gya kor lat tal össz hang ban álló
egyé ni és kö zös sé gi au to nó mi ák ré vén is szor gal maz za a
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nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi kö zös sé gek és tag ja ik jo ga i -
nak ér vé nye sí té sét, fej lõ dé sük fel té te le i nek biz to sí tá sát;

– tá mo gat ja a ré gi ók Eu ró pá já nak esz mé jét, szor gal -
maz za az uni ón be lü li együtt mû kö dé si for mák ki ak ná zá sát 
a re gi o ná lis, köz tük ki sebb sé gi kö zös sé gek fej lesz té se ér -
de ké ben.

Tá mo ga tás a ki sebb sé gek nek

Ma gyar or szág
– a nem zet kö zi szer ve ze tek ben, az Eu ró pai Uni ó ban és

ki e mel ten köz vet len tér sé gé ben tá mo gat ja a nem ze ti és et -
ni kai ki sebb sé gek diszk ri mi ná ció men tes fej lõ dé sét, kö -
zös ség épí té sét se gí tõ kez de mé nye zé se ket;

– arra tö rek szik, hogy az egyé ni em be ri jo gok mel lett
te ret nyer jen a kö zös sé gi jo gok el fo ga dott sá ga, a kisebb -
ségi lét bõl fa ka dó hát rá nyok ki egyen lí té se;

– fej lesz ti a ma gyar or szá gi ki sebb sé gi ön kor mány za ti
mo dellt, kö zös kul tu rá lis, ok ta tá si, gaz da sá gi prog ra mo kat 
in dít a ki sebb sé gek anya or szá ga i val;

– ren de zett, in téz mé nyes együtt mû kö dés ki ala kí tá sá ra
tö rek szik a ma gyar ál lam te rü le tén élõ ki sebb sé gi kö zös sé -
gek kel, va la mint a ha tá ro kon kí vül élõ, ma gyar anya nyel -
vû, ma gyar nem ze ti, il let ve szár ma zás tu dat tal ren del ke zõ
ki sebb sé gi és di asz pó ra-kö zös sé gek kel – e kö zös sé gek fej -
lesz té se és tá mo ga tá sa ér de ké ben.

Ma gyar or szág ab ból in dul ki, hogy a ki sebb ség ben és
di asz pó rá ban élõ ma gya rok ön szer ve zõ dé se, közösség -
építõ mun ká ja el en ged he tet len a ma gyar kö zös ség, a ma -
gyar kul tú ra ot ta ni fenn ma ra dá sá hoz. Ezért

– tá mo gat ja a több sé gi és a ma gyar or szá gi in téz mé -
nyek kel egy aránt szo ros kap cso lat ban álló, nyi tott, ki sebb -
sé gi ok ta tá si, kul tu rá lis, egy há zi és tö meg tá jé koz ta tá si in -
téz mény rend szert;

– az uni ós el vek kel, gya kor lat tal és pá lyá za ti rend sze -
rek kel össz hang ban, az érin tett ál la mok kal és kö zös sé gek -
kel fe le lõs part ner ség ben, tá mo ga tás ban ré sze sí ti a szom -
szé dos or szá gok ban élõ ma gyar ki sebb sé ge ket;

– az iden ti tás meg õr zõ nor ma tív tá mo ga tá sok mel lett a
ver seny ké pes sé get és ez zel a szü lõ föl dön bol do gu lást
szol gá ló, uni ós for rá so kat is fel hasz ná ló fej lesz té sek re
össz pon to sít;

– ará nyo san na gyobb tá mo ga tást nyújt az uni ós ke ret
adta elõ nyö ket és le he tõ sé ge ket egye lõ re nem él ve zõ vaj -
da sá gi és kár pát al jai ma gyar kö zös sé gek nek;

– a ko ráb ban ki ván do rol tak le szár ma zot tai, va la mint a
tar tó san kül föl dön élõ ma gyar ál lam pol gá rok al kot ta
 diaszpórákban nyel vi, kul tu rá lis esz kö zök kel ápol ja a ma -
gyar iden ti tás tu da tot, ösz tön zi az anya or szá gi kö tõ dést
erõ sí tõ kö zös sé gi for mák lét re jöt tét, meg te remt ve a le he -
tõ sé get arra, hogy a di asz pó rá ban élõ ma gya rok tá mo gas -
sák az or szág cél ja it.

Har ma dik fõ irány: fe le lõs Ma gyar or szág a vi lág ban

A ma gyar kül po li ti ka kö vet ke ze te sen tö rek szik a de -
mok ra ti kus ér té kek ér vé nye sü lé sé nek vi lág mé re tû elõ -
moz dí tá sá ra, össz hang ban az egye te mes nem zet kö zi jog -

nak az ENSZ Alap ok má nyá ban és az Eu ró pai Biz ton sá gi
és Együtt mû kö dé si Ér te kez let Hel sin ki Zá ró ok má nyá ban
fog lalt el ve i vel.

Az ENSZ sze re pe és fe le lõs sé ge meg ha tá ro zó a nem zet -
kö zi béke és biz ton ság fenn tar tá sá ban, az em be ri jo gok és
az alap ve tõ sza bad ság jo gok nem zet kö zi vé del mé ben, a
glo bá lis ki hí vá sok és fe nye ge té sek ke ze lé sé ben. Fon tos
fel ada ta a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek, a hu ma ni tá ri us se gé -
lye zés, a nem zet kö zi cse lek vés ko or di ná ci ó ja és nor má i -
nak meg al ko tá sa. Fi gye lem re mél tó az új meg kö ze lí tés,
amely egy sé ge sen kí ván ja ke zel ni a fej lesz té si, se gély- és
kör nye zet vé del mi prog ra mo kat, figye lembe véve a béke, a 
biz ton ság, a fenn tart ha tó fej lõ dés és az em be ri jo gok kö -
zöt ti köl csön ha tá so kat is.

Az egy mást ki egé szí tõ és tá mo ga tó két- és több ol da lú
dip lo má cia kulcs a si ke res nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso -
la tok hoz is. Ma gyar or szág en nek je gyé ben te vé ke nyen
részt vesz a gaz da sá gi és ke res ke del mi együtt mû kö dés fel -
té te le i nek ala kí tá sá ban dön tõ sze re pet ját szó nem zet kö zi
szer ve ze tek, így a Ke res ke del mi Vi lág szer ve zet (WTO), a
Vi lág bank (WB), a Nem zet kö zi Va lu ta alap (IMF) és a
Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet
(OECD) mun ká já ban.

Ma gyar or szág ma gá é nak vall ja az Eu ró pai Biz ton sá gi
Stra té gia alap ál lí tá sát, amely sze rint a fej lõ dés elõ fel té te le
a biz ton ság, és elõny ben ré sze sí ti a tar tós meg ol dá so kat
szol gá ló, bé kés, pol gá ri esz kö zö ket. Rész ben ön ál ló an, de
dön tõ en mul ti la te rá lis ke re tek ben – el sõ sor ban eu ró pai
uni ós part ne re i vel és NA TO-szö vet sé ge se i vel együtt –,
azért te vé keny ke dik, hogy

– hoz zá já rul jon a nem zet kö zi béke és biz ton ság fenn -
tar tá sá hoz a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben való rész vé tel, a
jó kor mány zás, a jog ál la mi ság, az em be ri és ki sebb sé gi jo -
gok tá mo ga tá sa ré vén;

– a nem zet kö zi jogi nor mák kal össz hang ban elõ se gít se
a re gi o ná lis, ál la mok kö zöt ti és or szá go kon be lü li konf lik -
tu sok meg elõ zé sét, il let ve ren de zé sét;

– szor gal maz za a nem zet kö zi sze rep lõk – ál la mok,
nem zet kö zi szer ve ze tek, nem ze ti és nem zet kö zi nem-kor -
mány za ti szer ve ze tek – konst ruk tív együtt mû kö dé sét;

– ér ték ala pon erõ sít se a – ki sebb sé gi jogi ga ran ci á kat
ki szé le sí tõ – nem zet kö zi jo got, a ha té kony mul ti la te ra liz -
must, a nem zet kö zi szer ve ze te ket;

– ak tív sze re pet vál lal jon a glo bá lis prob lé mák ke ze lé -
sé re hi va tott nem zet kö zi in téz mé nyek ben, min de nek elõtt
az ENSZ-ben, és tá mo gas sa re form ju kat;

– te võ le ge sen tá mo gas sa a de mok ra ti kus ér té kek ál ta -
lá nos ér vé nye sü lé sét, az eu ro at lan ti tér sé gen túli tér nye ré -
sét;

– a ma gyar nem zet kö zi fej lesz té si po li ti ka ki szé le sí té -
sé vel tá mo gas sa a de mok ra ti kus fej lõ dést, eny hít se a sze -
gény sé get, egy ben elõ se gít se a ma gyar vál la la ti meg je le -
nést;

– hoz zá já rul jon a nem zet kö zi kö zös ség nek a kör nye -
zet rom lás, az ég haj lat vál to zás las sí tá sát, il let ve meg ál lí tá -
sát szol gá ló erõ fe szí té se i hez;
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– hoz zá já rul jon az eu ro at lan ti tér ség tar tós sta bi li tá sá -
hoz, konf lik tu sa i nak át fo gó ren de zé sé hez, a biz ton sá gát
érin tõ fe nye ge té sek, el sõ sor ban a ter ro riz mus, a tö meg -
pusz tí tó fegy ve rek ter je dé se, a szer ve zett bû nö zés, a tö me -
ges mig rá ci ós hul lá mok vissza szo rí tá sá hoz;

– tar tó san meg õriz ze a NA TO-nak az eu ro at lan ti biz -
ton sá gi rend szer ben be töl tött köz pon ti sze re pét, te vé keny -
sé gét a 21. szá zad meg vál to zott biz ton ság po li ti kai kö rül -
mé nye i hez iga zít sa;

– meg õriz ze az at lan ti kap cso lat rend szer szi lárd sá gát,
be le ért ve az Egye sült Ál la mok eu ró pai ka to nai je len lé tét
és ak tív sze rep vál la lá sát, a NATO bõ ví té sét, az Eu ró pai
Unió és a NATO együtt mû kö dé sé nek erõ sí té sét;

– te võ le ge sen tá mo gas sa az Eu ró pai Unió kö zös kül- és 
biz ton ság po li ti ká ját, az eu ró pai biz ton ság- és vé de lem po -
li ti kát, az unió pol gá ri és ka to nai, dip lo má ci ai, fej lesz té si,
ke res ke del mi és kör nye zet po li ti kai esz kö zö ket kom bi ná ló
fel lé pé sét, el sõ sor ban az eu ró pai tér ség ben.

VI. MAGYARORSZÁG CSELEKVÉSI TERÜLETEI

Biz ton ság

Ma gyar or szág a jö võ ben is részt vesz a nem zet kö zi biz -
ton ság erõ sí té sé re irá nyu ló bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben.
Nö ve li vé del mi költ ség ve té sét, fej lesz ti fel aján lott erõ i nek 
ka to nai, rend vé del mi és pol gá ri kom po nen sét, az or szág
nem zet kö zi sú lyát és sze re pét erõ sí tõ ké pes sé ge ket. Ak tív
sze re pet vál lal a nem zet kö zi ka taszt ró fa-se gít ség nyúj tás -
ban. Hoz zá já rul a köz egész ség ügyi-jár vány ügyi és élel mi -
szer-biz ton ság ma gas szint jé nek ga ran tá lá sá hoz, mind a
bio ter ro riz mus ból ere dõ fe nye ge té sek kel, mind a vé let len -
sze rû koc ká za tok kal szem ben.

A ter ro riz mus el len foly ta tott küz de lem el sõd le ges ke -
re te az ENSZ, a NATO és az Eu ró pai Unió. A Ma gyar
Köz tár sa ság hoz zá já rul a ve szé lyek el há rí tá sát, a meg elõ -
zést és az eset leg szük sé ges be avat ko zást cél zó kö zös in -
téz ke dé sek hez. Szor gal maz za a jó kor mány zás, az em be ri
jo gok, a de mok rá cia, va la mint az ok ta tás és a gaz da sá gi
pros pe ri tás elõ moz dí tá sát, ami egy út tal erõ sí ti a sta bi li tást, 
és gyen gí ti a ter ro riz mus, a szél sõ sé ges ide o ló gi ák ál tal
ve zé relt cso por tok hi vat ko zá si alap ját.

Ma gyar or szág elõ kí ván ja se gí te ni, hogy a kü lön bö zõ
kul tú rák job ban meg ért sék egy mást. Az ér dek lõ dõ or szá -
gok, tár sa dal mak ren del ke zé sé re bo csát ja a rend szer vál to -
zás kor, a dik ta tó ri kus rend szer bõl a de mok rá ci á ba való át -
me net ide jén fel hal mo zott ta pasz ta la ta it.

A biz ton ság tár sa dal mi, gaz da sá gi és kör nye ze ti té nye -
zõ it komp lex mó don ke zel ve, Ma gyar or szág nagy fi gyel -
met szen tel az ener gia biz ton ság nak. Ez meg kö ve te li a ha -
zai erõ fe szí té se ket az ener gia ha té kony ság nö ve lé sé re, a
fo gyasz tá si struk tú ra mó do sí tá sá ra, a meg úju ló ener gia -
for rá sok elõ ál lí tá sá ra és fel hasz ná lá sá ra, ép pen úgy, mint a 
dip lo má cia erõ fe szí té se it az ener gia im port biz to sí tá sá ra, a
for rá sok és út vo na lak di ver zi fi ká lá sá ra. Szor gal maz za az

unió kö zös ener gia po li ti ká já nak ki ala kí tá sát, az el lá tás biz -
ton ság uni ós szin tû meg te rem té sét.

A fenn tart ha tó fej lõ dést érin tõ leg ko mo lyabb kör nye ze -
ti koc ká za ti té nye zõ vé lé pett elõ az ég haj lat vál to zás. Ma -
gyar or szág erõ fe szí té sei, az uni ós stra té gi á val és cse lek -
vés sel össz hang ban, arra irá nyul nak, hogy – egye bek mel -
lett az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá nak vissza fo gá sa
ré vén – a mi ni mum ra csök ken jen a vár ha tó an drasz ti kus
ha tás sal járó glo bá lis kör nye zet vál to zás va ló szí nû sé ge,
egy út tal mind a la kos ság, mind a vé de ke zé sért fe le lõs szer -
ve ze tek fel ké szül je nek a már el ke rül he tet len nek lát szó kö -
vet kez mé nyek ke ze lé sé re.

Gaz da ság

Ma gyar or szág cél ja, hogy a gaz da ság tel je sít mé nye és
az élet kö rül mé nyek tar tó san és gyors ütem ben kö ze lít se -
nek az Eu ró pai Unió át la gá hoz. En nek alap ja egy, tar tós
ál lam ház tar tá si és kül sõ egyen sú lyon nyug vó, nö ve ke dés-
és fej lesz tés ori en tált gaz da ság po li ti ka. A stra té gia ál tal
fel ölelt idõ szak ban vár ha tó gaz da sá gi, tár sa dal mi és de -
mog rá fi ai fo lya ma tok meg nö ve lik az ál lam ház tar tás jö võ -
be li ki adá sa it, ame lyek fe de ze tét egy re ke ve sebb adó- és
já ru lék fi ze tõ nek kell elõ te rem te nie. Ezért olyan vál toz ta -
tá so kat kell be in dí ta ni és meg va ló sí ta ni, ame lyek kel év ti -
ze dek múl va is fi nan szí roz ha tó ak lesz nek az ál lam alap fel -
ada tai. Az or szá gok és nagy ré gi ók kö zöt ti ver seny ben a
si ker hez ki kell ala kí ta ni a fel me rü lõ ki hí vá sok gyors és
adek vát meg vá la szo lá sá hoz nél kü löz he tet len ru gal mas al -
kal maz ko dás fel té tel rend sze rét.

A nö ve ke dés fõ haj tó ere jét a kö vet ke zõ évek ben is a be -
ru há zá sok és az ex port nö ve ke dés je len tik. Ma gyar or szág
nyi tott gaz da sá gá ban a nem zet kö zi gaz da sá gi, ke res ke del -
mi kap cso la tok meg ha tá ro zó sze re pet ját sza nak. A sta bil,
fenn tart ha tó nö ve ke dés hez el en ged he tet len a ki szá mít ha tó 
kül gaz da sá gi kör nye zet. Ma gyar or szág az unió tag ja ként,
a kö zös sé gi po li ti kák kal össz hang ban, mul ti la te rá lis és
két ol da lú kap cso la ta i ban egy aránt szor gal maz za a gaz da -
sá gi együtt mû kö dés fej lõ dé sét gát ló aka dá lyok le bon tá sát, 
a nem zet kö zi ke res ke de lem sza bály rend sze ré nek köl csö -
nö sen elõ nyös to vább fej lesz té sét. Fi gyel met for dít a kor -
mány za ti és vál la la ti kül kap cso la tok egy más ra ha tá sá ból
adó dó le he tõ sé gek ki hasz ná lá sá ra. A si ke res cég kap cso la -
tok se gí tik az ál lam kö zi kap cso la tok fej lõ dé sét is, mint
ahogy a jó ál lam kö zi vi szony is egyen ge ti az üz le ti ko ope -
rá ci ók út ját.

Az or szág cél ja, hogy kül sõ ver seny ké pes sé gé nek pri o -
ri tást él ve zõ fej lesz té se ér de ké ben a fog lal koz ta tás bõ ví té -
sé re, a mun ka erõ kép zett sé gi mu ta tó i nak, a fi zi kai inf ra -
struk tú ra mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ra és a be ru há zá sok ösz tön -
zé sé re uni ós for rá so kat is össz pon to sít son, azok ha té kony
fel hasz ná lá sát ösz tö nöz ze, és szi go rú an el len õriz ze.

Ma gyar or szág fej lõ dé sé nek tu dás- és technológia-
 intenzív hú zó ága za tai ma gas hoz zá adott ér té ket kép vi sel -
nek. Ilyen a mo dern, in no va tív ipar (elekt ro tech ni ka, kör -
nye zet tech no ló gia, au tó ipar, gyógy szer ipar, bio tech no ló -
gia, bio ener gia, in fo-kom mu ni ká ció), az üz le ti-ke res ke -
del mi szol gál ta tás (eu ró pai köz le ke dé si há ló za tok és a
 rájuk épü lõ pénz ügyi-lo gisz ti kai köz pon tok, re gi o ná lis
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 üzleti-szolgáltató köz pon tok), és az ide gen for ga lom
 (fõkén t az egész ség-, kul tu rá lis és kong resszu si tu riz mus).
Kü lön le ges fi gyel met ér de mel a ma gyar ag rár-élel mi szer -
ipa ri po ten ci ál – eu ró pai és glo bá lis tren dek hez al kal maz -
ko dó – tel jes körû ki ak ná zá sa, a mar ke ting tel jes esz köz tá -
rá nak al kal ma zá sá val, a pi ac ku ta tó-fel tá ró mun ka erõ sí té -
sé vel. Ko moly le he tõ sé ge ket rejt a kör nye zet vé del mi ipar -
ág ex port tel je sít mé nyé nek nö ve lé se, a be fek te té sek elõ se -
gí té se e té ren.

A ma gyar kül ke res ke de lem ben tar tó san meg ha tá ro zó
súlyt kép vi sel az Eu ró pai Unió or szá ga i val le bo nyo lí tott
áru- és szol gál ta tás for ga lom. Az or szág cél ja az egy sé ges
uni ós bel sõ piac ki tel je sí té se és az eb bõl adó dó gaz da sá gi
együtt mû kö dé si le he tõ sé gek le he tõ leg tel je sebb ki hasz ná -
lá sa. A kül gaz da sá gi kap cso lat rend szer fej lesz té sé ben
emel lett ki emelt irányt je len te nek Orosz or szág és egyes
ke let-eu ró pai or szá gok, Dél ke let-Eu ró pa, az Egye sült Ál -
la mok, Kína és más ázsi ai or szá gok, va la mint a Kö zel-Ke -
let ér té ke sí té si pi a cai. Az ál lam se gít sé get nyújt a ha zai
vál la la tok, kü lö nö sen a kis- és kö zép vál la la tok nem zet kö -
zi vé vá lá sá hoz, részt vál lal va az ex port le he tõ sé gek fel ku -
ta tá sá ban, a part ner ke re sés ben és a mar ke ting ben.

Ma gyar or szág tá mo gat ja a nem zet kö zi mû kö dõ tõ -
ke-áram lás ha té kony mul ti la te rá lis sza bá lyo zá sá ra irá nyu -
ló kez de mé nye zé se ket. A kül föl di mû kö dõ tõke alapve -
tõen kor lá to zá sok tól men tes ma gyar or szá gi be áram lá sát a
ha zai jog sza bá lyo kon túl nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá -
sok is ga ran tál ják. Az or szág ezek kel össz hang ban ked ve -
zõ fel té te le ket biz to sít a kül föl di mû kö dõ tõke fo lya ma tos
be áram lá sá hoz és tar tós je len lé té hez, va la mint se gí ti a kül -
föld re – el sõ sor ban a kö zép- és ke let-eu ró pai, va la mint a
bal ká ni tér ség be – irá nyu ló ma gyar mû kö dõ tõ ke-be fek te -
té se ket, ame lyek erõ sí tik az or szág gaz da sá gi po ten ci ál ját.

A fej lett eu ró pai gaz da sá gok hoz való mi e lõb bi fel zár -
kó zás hoz szük sé ges gyors nö ve ke dés csak a ha zai tõ ke ál -
lo mány fo lya ma tos bõ vü lé sé vel és meg úju lá sá val biz to sít -
ha tó. Ma gyar or szá gon a nem zet kö zi mû kö dõ tõke sze re pe
eb ben je len leg meg ha tá ro zó és – fi gye lem mel a gaz da sá gi
sze rep lõk meg ta ka rí tá si haj lan dó sá gá ra – még hosszabb
idõn át az is ma rad. Nagy ki hí vás az egy re éle se dõ ver seny
a be ru há zá si tõ ké ért, mi vel a szû kü lõ nem zet kö zi pénz -
piaci lik vi di tás át ren de zi a ha gyo má nyos pénz pi a ci kap -
cso la to kat is. Ezért az el kö vet ke zõ idõ szak ki emelt fel ada -
ta a gaz da ság tõ ke von zó ké pes sé gé nek to váb bi ja ví tá sa, a
már meg va ló sult kül föl di be ru há zá sok in teg rá ci ó já nak el -
mé lyí té se.

Kör nye zet

Az ég haj lat vál to zá si prob lé mák, az or szág ha tá ro kon át -
ter je dõ kör nye ze ti ha tá sok ered mé nye ként nõ a kör nye zet -
vé de lem po li ti ka for má ló, a kül kap cso la to kat is je len tõ sen
be fo lyá so ló sze re pe. Fenn tart ha tó fej lõ dé se, tá gan ér tel -
me zett ver seny ké pes sé gé nek erõ sí té se ér de ké ben Ma gyar -
or szág arra tö rek szik, hogy te vé ke nyen részt ve gyen

– a glo bá lis kör nye ze ti ki hí vá sok ke ze lé sé ben, kü lö nö -
sen az ég haj lat vál to zás és a meg úju ló ener gia hasz no sí tás,
a bi o ló gi ai sok fé le ség meg õr zé se, az egész sé ges élet fel té -

te lek és az élet mi nõ ség ja ví tá sa te rén ki fej tett nem zet kö zi
erõ fe szí té sek ben,

– a kör nye zet biz ton ság nö ve lé sé ben, a kör nye zet rom -
lást elõ idé zõ koc ká za tok, kü lö nö sen az ár víz ve szély csök -
ken té sé re irá nyu ló nem zet kö zi jogi és mû sza ki-sza bá lyo -
zá si együtt mû kö dés ben.

Nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dés

Ma gyar or szág tá mo gat ja a nem zet kö zi do nor kö zös ség -
nek az ENSZ mil len ni u mi fej lesz té si cél jai je gyé ben, a
glo bá lis ki hí vá sok ke ze lé se, min de nek elõtt a sze gény ség
eny hí té se, az el ma ra dott tér sé gek tá mo ga tá sa, az éhe zés, a
jár vá nyok és fer tõ zé sek mér sék lé se, az is ko láz ta tás, a nõi
egyen jo gú ság és a fenn tart ha tó fej lõ dés biz to sí tá sa ér de ké -
ben ki fej tett erõ fe szí té se it.

Ma gyar or szág ér de ke, hogy ki ve gye ré szét a nem zet kö -
zi fej lesz té si együtt mû kö dés bõl, amely a fel zár kóz ta tás, a
fej lett ség be li kü lönb sé gek csök ken té se ré vén mind a biz -
ton sá got, mind a gaz da sá gi kap cso la to kat erõ sí ti. Uni ós
tag ként vál lalt kö te le zett sé gé nek meg fele lõen, 2010-ben
nem ze ti jö ve del me 0,17%-át, 2015-ben 0,33%-át for dít ja a 
fej lesz té si együtt mû kö dés re, amely ben ko moly sze re pet
kap nak a ma gyar ci vil se gély szer ve ze tek.

Ma gyar or szág egyet ért az zal, hogy a leg sür ge tõbb fel -
adat az af ri kai sze gény ség csök ken té se és a nél kü lö zés
mér sék lé se. Egy út tal arra tö rek szik, hogy a nem zet kö zi
do nor kö zös ség föld raj zi lag ki egyen sú lyo zot tan ala kít sa
fej lesz té si po li ti ká ját. Szo ros nem zet kö zi fej lesz té si
együtt mû kö dé si part ne ri vi szonyt tart fenn Eu ró pa ke le ti
és déli tér sé gé vel, va la mint né hány rá szo ru ló tá vol-ke le ti
or szág gal. Ki ve szi ré szét a ter mé sze ti ka taszt ró fák  miatt
szen ve dõ te le pü lé sek és tér sé gek el lá tá si gond ja i nak eny -
hí té sé bõl és a hely re ál lí tá si mun ká la tok ból.

Mig rá ció

Ma gyar or szág az uni ós el vek kel és cé lok kal össz hang -
ban ha té ko nyan fel lép az il le gá lis mig rá ció el len. Sza bá -
lyo zott me der ben tart ja, és a gaz da sá gi nö ve ke dés ja vá ra
ki ak náz za a ter mé sze tes je len ség nek te kint he tõ le gá lis
mig rá ci ót. Fel ké szül a mun ka vál la lók és más, hosszabb
ide ig itt tar tóz ko dó kül föl di ek in teg rá lá sá ra, fo ko za to san
emel ve a tár sa da lom be fo ga dó kész sé gé nek és ké pes sé gé -
nek szint jét. Tö rek szik azon fel té te lek meg te rem té sé re,
ame lyek a me ne kül tek si ke res tár sa dal mi, mun ka erõ-pi a ci
in teg rá ci ó já hoz szük sé ge sek, ugyan ak kor meg aka dá lyoz -
za, hogy a me ne kült ügyi el já rást gaz da sá gi mig rá ci ós cé -
lok ér de ké ben ve gyék igény be. Meg kü lön böz te tett fi gyel -
met szen tel a szom szé dos or szá gok ban és a di asz pó rá ban
élõ, ma gyar nem ze ti sé gû, il let ve kul tu rá lis iden ti tá sú be -
ván dor lók nak, de – szem elõtt tart va a szü lõ föl dön való
bol do gu lás kí vá nal mát – nem cél ja tö me ges át te le pü lé sük
ösz tön zé se.

Kul tú ra, tu do mány, ok ta tás

A dip lo má ci ai esz köz rend szer bõ vü lé sé vel, a dön té si
fo lya ma tok tár sa dal ma sí tá sá val, a mé dia nyil vá nos ság rob -
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ba nás sze rû nö ve ke dé sé vel a kul tú ra egy re erõ tel je seb ben
hat a kül kap cso la tok ala ku lá sá ra is. Az új vi lág in no va tív
té nye zõ i nek sa ját iden ti tá suk, ér té ke ik, kul tú rá juk meg tar -
tá sa mel lett ké pes nek kell len ni ük az egye te mes ér té kek
be fo ga dá sá ra és ki egé szí té sé re egye di, nem ze ti és re gi o ná -
lis iden ti tá son ala pu ló ele mek kel. A gaz dag és sok ré tû kul -
tu rá lis ha gyo má nyok kal ren del ke zõ Ma gyar or szág a kul -
tú ra, mint kül kap cso la ti té nye zõ fel ér té ke lõ dé sé nek egy ér -
tel mû ha szon él ve zõ je le het.

Az or szág ról al ko tott ké pet min den egyes pol gá ra ala -
kít ja sa ját ma ga tar tá sá val, te vé keny sé gé vel, és ez zel rész -
le ges fe le lõs sé get vi sel ala ku lá sá ért. A kul tu rá lis kül po li ti -
ka fel ada ta – épít ve a 2011. évi uni ós el nök ség bõl adó dó
le he tõ sé gek re is – kor sze rû és hi te les Ma gyar or szág- és
ma gyar ság kép meg je le ní té se, amely

– tük rö zi, és kö zép-eu ró pai ke ret be ágyaz za a nem ze ti
kul tú ra egé szét,

– meg je le ní ti az or szág ban élõ nem ze ti és et ni kai ki -
sebb sé gek kul tú rá ját,

– épít a tör té nel mi, szo ci o ló gi ai té nyek re,
– be mu tat ja a ma gyar tu do má nyos élet ered mé nye it,
– be mu tat ja a ma gyar sport si ke re it és a nem ze ti tu dat -

ban be töl tött sze re pét.
A ma gyar nem zet tör té nel mi ta pasz ta la tá ból, hely ze té -

bõl kö vet ke zõ fon tos ma gyar hoz zá já ru lás az egy mást ki -
egé szí tõ, össze nö võ kul tú rák gya kor la tá nak nem zet kö zi
ter jesz té se, ki fe je zés re jut tat va, hogy a kul tú rák kö zöt ti el -
len té tek fel old ha tók, a tö rés vo na lak el tün tet he tõk, de le ga -
láb bis eny hít he tõk.

A ma gyar tu do mány fel ada ta, hogy a ha zai bá zist erõ sít -
ve in teg rá lód jon a ku ta tás és fej lesz tés nem zet kö zi rend -
sze ré be, min de nek elõtt az Eu ró pai Ku ta tá si Tér ség be, ki -
hasz nál va az uni ós tag ság kí nál ta elõ nyö ket. Gon dos kod -
nia kell ar ról, hogy a vi lág ban bár hol ke let ke zõ új tu do má -
nyos ered mé nyek a jövõ ma gyar nem ze dé ke szá má ra hoz -
zá fér he tõ ek és el sa já tít ha tó ak le gye nek, min dent el kell
kö vet nie, hogy a jövõ felé for dít sa a tár sa da lom fi gyel mét
és erõ sít se kész sé gét a meg úju lás ra. A tu do mány tár gyi
esz köz rend sze ré nek kon cent rá ci ó já val olyan köz pon -
to(ka)t kell lét re hoz ni, ame lyek szín vo na la le he tõ vé te szi,
hogy Ma gyar or szág ki emel ke dõ sze re pet játsszon a tu do -
má nyos meg is me rés te rü le tén ki ala kult nem zet kö zi, min -
de nek elõtt uni ós mun ka meg osz tás ban.

A tu do mány ered mé nye i nek gaz da sá gi hasz no sí tá sá -
ban, az in no vá ció ki ter jedt és vi lág szer te gyor su ló fo lya -
ma tá ban Ma gyar or szág nak az ed di gi nél na gyobb sze re pet
kell vál lal nia. Az or szág cél ja, hogy a mû sza ki és ter mé -
szet tu do má nyos szak em be rek ará nyát ér zé kel he tõ en nö -
vel ve, a nem zet kö zi együtt mû kö dést ki hasz nál va

– erõ sít se a vál la la ti ku ta tás-fej lesz té si te vé keny sé get,
és ver seny ké pes in no vá ci ós ka pa ci tá so kat hoz zon lét re,

– el ér je, majd meg ha lad ja az uni ós tag ál la mok in no vá -
ci ós di na mi ká já nak át la gát,

– ér zé kel he tõ en nö vel je a pi ac ra be ve ze tett új ter mé kek 
ará nyát, a sza ba dal mak szá mát.

Az ok ta tás az zal szol gál hat ja a ma gyar gaz da ság és tár -
sa da lom, és kü lö nö sen a fi a tal nem ze dék nem zet kö zi ver -
seny ké pes sé gét, hogy ru gal ma san al kal maz ko dik a mun -

ka erõ pi ac igé nye i hez, fel ké szít az élet hosszig tar tó ta nu -
lás ra, ki emelt fi gyel met for dít az ide gen nyel vek el sa já tí tá -
sá ra, az in for má ci ós és kom mu ni ká ció-tech no ló gi ai is me -
re tek re, erõ sí ti a kü lön bö zõ kul tú rák irán ti nyi tott sá got. A
fel sõ ok ta tás a kép zés és a kép zet tek nem zet kö zi ver seny -
ké pes sé gé nek meg te rem té se mel lett az aka dé mi ai szfé ra és 
a gaz da ság kap cso la tá nak erõ sí té sét is cé loz za. Fel ada -
ta – az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si és Ku ta tá si Tér ség ré sze -
ként – az ok ta tói, ku ta tói, hall ga tói mo bi li tás nö ve lé se, a
na gyobb mér té kû sze rep vál la lás a nem zet kö zi ok ta tá si
 piacon. Kül föl di di á kok ma gyar or szá gi kép zé se hoz zá já -
rul az or szág jobb meg is mer te té sé hez, a ma gyar ér dek ér -
vé nye sí tést se gí tõ kap cso la ti háló ki ala kí tá sá hoz.

VII. A KÜLKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG INTÉZ -
MÉNYEI ÉS ESZKÖZEI

Az in teg rá ció és a glo ba li zá ció kö rül mé nyei kö zött az
or szág kül kap cso la tai messze túl ter jed nek a ha gyo má nyos 
dip lo má cia te rü le tén meg úju ló, ha té kony és ko or di nált
esz köz rend szert igé nyel nek, mi köz ben a kül po li ti ka és a
dip lo má cia to vább ra is a kül kap cso la ti rend szer ve ze tõ ága 
ma rad.

Ma gyar or szág kül kap cso la ta i nak fej lesz té sé ben, cél ja i -
nak meg va ló sí tá sá ban tá masz ko dik

– gaz da sá gi ere jé re, tel je sít mé nyé re,
– tu do má nyos-tech no ló gi ai, ku ta tás-fej lesz té si és in no -

vá ci ós ka pa ci tá sá ra (az or szág ban meg te le pe dett mul ti na -
ci o ná lis vál la la to ké ra is),

– erõ sö dõ nem zet kö zi fej lesz té si po li ti ká já ra,
– az Eu ró pa-po li ti kai és az ága za ti – ki tün te tet ten kül -

gaz da sá gi – stra té gi ák ban fog lalt cél-, esz köz- és in téz -
mény rend szer re,

– az uni ós, két- és több ol da lú dip lo má ci át szol gá ló, az
or szág egy sé ges kép vi se le tét meg va ló sí tó, in teg rált ma -
gyar kül kép vi se le ti rend szer egé szé re, ben ne a szak dip lo -
ma ták te vé keny sé gé re,

– a vál to zó biz ton ság fel fo gás je gyé ben egy re in kább a
nem zet kö zi mû ve le tek szol gá la tá ba ál lí tott hon véd ség re,
rend vé del mi és ci vil szak em be rek re,

– a biz ton sá gi ki hí vá sok ból fa ka dó ve szé lyek meg elõ -
zé sé re ké pes, a kül föl di társ szer vek kel ered mé nye sen
együtt mû kö dõ rend vé del mi szer vek re és nemzetbizton -
sági szol gá la tok ra,

– a ha tá ro kon át nyú ló la kos sá gi, azon be lül is a ma -
gyar–ma gyar kap cso la tok ra,

– a nem zet po li ti ka in téz mény rend sze ré re,
– a kor mány za ti szer vek mel lett az ön kor mány za tok

part ner kap cso lat-rend sze ré re, az együtt mû kö dést az ál -
lam pol gá rok szint jén meg va ló sí tó test vér te le pü lé si kap -
cso la tok ra, va la mint az ön kor mány za ti szö vet sé gek uni ós
szer ve ze tek ben be töl tött sze re pé re,

– a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kap cso lat rend sze ré re, az
Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si és Ku ta tá si Tér ség ben és az ide gen
nyel vû kép zé sek ré vén ki ala ku ló együtt mû kö dés re,
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– a kul tu rá lis kap cso la tok in téz mé nye i re – ben ne a ma -
gyar kul tu rá lis in té ze tek kül föl di há ló za tá ra, az ok ta tá -
si-kul tu rá lis szak dip lo ma ták ra – és a ma gyar kul tu rá lis
éva dok ra,

– a nem zet kö zi kap cso la to kat ku ta tó mû he lyek, a Kül -
ügyi In té zet hát tér te vé keny sé gé re,

– a kül kap cso la tok ala kí tá sá ban sze re pet vál la ló ci vil
szer ve ze tek re.

A kül kap cso la tok össz kor mány za ti ala kí tá sá ban, az át -
fo gó stra té gia ki dol go zá sá ban és meg va ló sí tá sá ban kulcs -
sze rep lõ a mi nisz ter el nök, a kül ügy mi nisz ter, to váb bá fel -
adat- és ha tás kö rük sze rint köz re mû köd nek a mi nisz te rek
és a köz pon ti igaz ga tá si szer vek ve ze tõi, az érin tett kor -
mány biz to sok és mi nisz te ri meg bí zot tak. A kor mány zat
mel lett a köz tár sa ság el nö ke, az Or szág gyû lés és a par la -
men ti pár tok ját sza nak ki tün te tett sze re pet. A kül kap cso la -
ti te vé keny ség ak tív sze rep lõi a re ál gaz da sá got kép vi se lõ
mun ka adói és mun ka vál la lói szer ve ze tek, az ön kor mány -
za tok és ön kor mány za ti szö vet sé gek, va la mint a kül po li ti -
kai-kül kap cso la ti te rü le ten ér de kelt ci vil szer ve ze tek. Ez
utób bi ak hasz nos sze re pet ját sza nak, pél dá ul a ma gyar
nem zet kö zi fej lesz té si po li ti ká ban, vagy a vál sá go kat kö -
ve tõ új já épí tés ben. A nem zet kö zi kap cso la tok egy re szé le -
se dõ ci vil szek to rát erõ sí tik az uni ós mo bi li tá si, ok ta tás fej -
lesz té si és ku ta tá si együtt mû kö dé sek is.

A dip lo má ci á ban meg kü lön böz te tett he lyet kell kap nia
a kül gaz da sá gi, nem zet po li ti kai, kul tu rá lis, ok ta tá si,
sport-, mû sza ki-tu do má nyos, kör nye zet vé del mi, tu risz ti -
kai, ön kor mány za ti-re gi o ná lis kap cso la tok fej lesz té sé nek.

A kül kap cso la tok át fog ják az egész tár sa dal mat, szé les
körû nem-kor mány za ti kap cso la to kat igé nyel nek, egy út tal 
meg kö ve te lik a kül ügyi-kül kap cso la ti-dip lo má ci ai mun ka 
szol gál ta tó funk ci ó i nak és nyil vá nos sá gá nak erõ sí té sét. A
stra té gia cél ja i nak el éré sé hez in ten zív és jól át gon dolt kül -
kap cso la ti együtt mû kö dés re van szük ség, ame lyet a kor -
mány és a ci vil, nem-kor mány za ti szer ve ze tek, gaz da sá gi
és szo ci á lis part ne rek, a kul tú ra, tu do mány és ok ta tás, va -
la mint a sport vi lá gá nak kép vi se lõi rend sze res fó ru mo kon, 
in téz mé nye sí tett pár be széd del fo lya ma to san ala kí tott kon -
szen zus alap ján tud nak ered mé nye sen meg va ló sí ta ni. A
ha té kony kor mány za ti vég re haj tás hoz, a tár cák nem zet kö -
zi te vé keny sé gé nek jobb össze han go lá sá hoz, a fe les le ges
pár hu za mos sá gok ki ik ta tá sá hoz az ak tív, fo lya ma tos
egyez te tés nek, a Kül ügy mi nisz té ri um ko or di ná ló sze re pé -
nek az erõ sí té sé re van szük ség.

Fon tos az Eu ró pai Par la ment ma gyar kép vi se lõi, az
 Európa Ta nács, a Ré gi ók Bi zott sá ga, az Eu ró pai Te le pü lé -
sek és Ré gi ók Ta ná csa (CEMR) de le gált jai, a Ma gyar Ré -
gi ók brüssze li kép vi se le te és a brüssze li EU Ál lan dó Kép -
vi se let össze han golt fel lé pé se a nem ze ti ér de kek ha té kony
ér vé nye sí té se ér de ké ben.

A ma gyar kül kép vi se le ti rend szer kor sze rû sí té se, fel -
ada ta i nak és há ló za tá nak fe lül vizs gá la ta kö ve ti a kül kap -
cso la ti stra té gia fõ irá nya it. Gya ra pod nak az új sze rû for -
mák és meg ol dá sok, mint pél dá ul az uni ós part ne rek kel
kö zös kép vi se le tek, a kö zös ál lam pol gá ri ér dek vé de lem, a
kö zös ví zum iro dák és a más or szá gok kép vi se le tén szol -

gáló dip lo ma ták. Új sze rû egyes ma gyar kül kép vi se le tek
re gi o ná lis ko or di ná ci ós sze re pe a nem zet kö zi fej lesz té si
po li ti ka ter ve zé sé ben és vég re haj tá sá ban.

A ma gyar ál lam pol gá rok és cé gek egy re in ten zí vebb
nem zet kö zi kap cso la ta i hoz iga zod nia kell a kon zu li te vé -
keny ség nek, a jog se gély nyúj tás nak, ta nács adás nak és ér -
dek vé de lem nek. Kü lö nös fi gyel met igé nyel nek a rend kí -
vü li ese mé nyek, ami kor ter mé sze ti csa pás, hu ma ni tá ri us
ka taszt ró fa, fegy ve res konf lik tus vagy ter ror tá ma dás érin -
tett jei, szen ve dõ ala nyai le het nek ma gyar ál lam pol gá rok
is. Az or szág gaz da sá gi ér de kei is meg kö ve te lik a mi nél
in ten zí vebb kap cso lat tar tást a kül föl dön élõ ma gyar ál lam -
pol gá rok kal.

A kor mány za ti és nem-kor mány za ti, ci vil kül kap cso la ti
sze rep lõk, ku ta tó mû he lyek, va la mint a par la men ti pár tok
be vo ná sá val rend sze re sen fe lül kell vizs gál ni a kül kap cso -
la ti stra té gi át, figye lembe véve a vál to zó kö rül mé nye ket és 
a ta pasz ta la to kat. Ezen túl fo lya ma to san erõ sí te ni kell a
ma gyar kül po li ti ka és kül kap cso la tok po li ti kai és tár sa dal -
mi tá mo ga tott sá gát, a fõ cé lo kat öve zõ egyet ér tést, ami ki -
szá mít ha tóbb, kö vet ke ze te sebb, ez zel el fo ga dot tabb po li -
ti zá lást tesz le he tõ vé, így nem csak a ha té kony ér dek ér vé -
nye sí tés nek, de a szé les ér te lem ben vett ver seny ké pes ség -
nek is té nye zõ je. A stra té gi át – az ér de kelt kor mány za ti és
nem-kor mány za ti sze rep lõk kel kon zul tál va – a Kül ügy mi -
nisz té ri um, az ér de kelt tár cák és a kül kép vi se le tek in téz ke -
dé si ter vek se gít sé gé vel ül te tik át a gya kor lat ba.

A vá zolt tö rek vé sek és cse lek vés vég sõ cél ja, hogy a
ma gyar kül kap cso la tok for má lá sá ban részt vevõ kor mány -
za ti és nem-kor mány za ti szer ve ze tek egy mást ki egé szí tõ,
jól össze han golt együtt mû kö dé se szol gál ja az ál lam pol gá -
rok, a tár sa da lom, a nem zet biz ton sá gát, jó lé tét, gya ra po -
dá sát.

A kül ügy mi nisz ter
 ha tá ro za tai

A külügyminiszter
11/2008. (III. 4.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság és a Jordán Hasemita
Királyság között a beruházások ösztönzésérõl 

és kölcsönös védelmérõl szóló, Budapesten, 
2007. június 14-én aláírt Megállapodás 

kihirdetésérõl szóló 
2007. évi CIX. törvény 2–3. §-a hatálybalépésérõl

A 2007. évi CIX. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny 2007.
szep tem ber 26-ai szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár -
sa ság és a Jor dán Ha se mi ta Ki rály ság kö zött a be ru há zá -
sok ösz tön zé sé rõl és köl csö nös vé del mé rõl szó ló, Bu da -
pes ten, 2007. jú ni us 14-én alá írt Meg ál la po dás a 14. cikk
2. be kez dé se ér tel mé ben a ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges
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bel sõ el já rás le foly ta tá sá ról szó ló ké sõb bi dip lo má ci ai ér -
te sí tést kö ve tõ 60. (hat va na dik) na pon lép ha tály ba.

A Jor dán Fél a Meg ál la po dás 14. cikk 2. be kez dé sé nek
meg fe le lõ tar tal mú ér te sí té sét a Ma gyar Fél 2007. no vem -
ber 11-én, a Ma gyar Fél ha son ló tar tal mú jegy zé két a Jor -
dán Fél 2008. ja nu ár 9-én vet te kéz hez.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2007. évi CIX.
tör vény 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a Ma -
gyar Köz tár sa ság és a Jor dán Ha se mi ta Ki rály ság kö zött a
be ru há zá sok ösz tön zé sé rõl és köl csö nös vé del mé rõl szó ló, 
Bu da pes ten, 2007. jú ni us 14-én alá írt Meg ál la po dás, va la -
mint a ki hir de té sé rõl szó ló 2007. évi CIX. tör vény
2–3. §-ai 2008. már ci us 9-én, azaz ket tõ ezer-nyolc már ci -
us ki len ce di kén lép nek ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

1/2008. BJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak bün te -
tõ jog egy sé gi ta ná csa a Ma gyar Köz tár sa ság leg fõbb ügyé -
sze ál tal in dít vá nyo zott jog egy sé gi el já rás ban Bu da pes ten, 
a 2008. év feb ru ár hó 18. nap ján meg tar tott nyil vá nos ülé -
sen meg hoz ta a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

A Bün te tõ Tör vény könyv 77/B.  § (1) be kez dés a) és
d) pont já ra fi gye lem mel a ká bí tó szer rel vissza élés bûn cse -
lek mé nyé nek el kö ve tõ jé vel szem ben a ká bí tó szer ér té ke -
sí té sé vel össze füg gõ va gyon ra va gyon el kob zást kell el -
ren del ni.

A va gyon el kob zás nem kor lá toz ha tó az ér té ke sí tés sel
el ért nye re ség re. Azt a bûn cse lek ménnyel össze füg gõ tel -
jes va gyon ra el kell ren del ni, füg get le nül a ká bí tó szer

meg szer zé sé re for dí tott va gyon mér té ké tõl, il let ve at tól,
hogy a ká bí tó szer ér té ke sí té se az el kö ve tõ szá má ra nye re -
sé ges vagy vesz te sé ges volt-e; a va gyon el kob zás mér té ke
nem csök kent he tõ a ká bí tó szer meg szer zé sé vel össze -
függõ ki adá sok kal.

INDOKOLÁS

A Ma gyar Köz tár sa ság leg fõbb ügyé sze a bün te tõ el já -
rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény (Be.) 440.  § (1) be kez -
dés a) pont ja alap ján jog egy sé gi el já rást kez de mé nye zett,
és az egy sé ges ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben
– a Be. 439.  § (1) be kez dés a) pont já ra hi vat koz va – jog -
egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lá ra tett in dít ványt.

A leg fõbb ügyész BF.2155/2007. szá mú in dít vá nya sze -
rint a bí ró sá gok jog gya kor la ta el té rõ a ká bí tó szer rel
vissza élés nek mi nõ sü lõ bûn cse lek mé nyek el kö ve tõ i vel
szem ben al kal ma zott, a ká bí tó szer ér té ke sí té sé vel szer zett
be vé telt el vo nó va gyon el kob zás kap csán.

I.

En nek alá tá masz tá sá ra az in dít vá nyo zó a kö vet ke zõ bí -
ró sá gi ha tá ro za tok ra utalt:

1. A Vas Me gyei Bí ró ság a 2005. ok tó ber 13. nap ján
kelt B.548/2004/43. szá mú ha tá ro za tá ban az I., II. és III. r.
ter helt bû nös sé gét ke res ke dés sel el kö ve tett ká bí tó szer rel
vissza élés bûn tet té ben ál la pí tot ta meg, me lyet az I. r. ter -
helt je len tõs mennyi ség re, a III. r. ter helt pe dig bûn szö vet -
ség ben és cse kély mennyi sé gû ká bí tó szer re kö ve tett el.
Ezért a ter hel te ket sza bad ság vesz tés re ítél te, az I. r. ter hel -
tet mel lék bün te té sül el til tot ta a köz ügyek gya kor lá sá tól is;
a II. és III. r. ter helt te kin te té ben pe dig a sza bad ság vesz tés
vég re haj tá sát pró ba idõ re fel füg gesz tet te. Ezen túl az I. r.
ter helt tel szem ben 1 675 000 fo rint, a II. r. ter helt tel szem -
ben 110 000 fo rint, a III. r. ter helt tel szem ben 190 000 fo -
rint va gyon el kob zást ren delt el.

A bí ró ság ál tal meg ál la pí tott tény ál lás lé nye ge a kö vet -
ke zõ:

Az I. r. ter helt 2002 ele jé tõl 2003 vé gé ig is me ret len sze -
mé lyek tõl rend sze re sen vá sá rolt ká bí tó szert, még pe dig
 alkalmanként har minc ecs ta sy-tab let tát, da ra bon ként
1000 fo rin tért, amit az tán da ra bon ként 1500 fo rin tért ér té -
ke sí tett to vább. Így öt ven al ka lom mal ezer öt száz tab let tát
vá sá rolt meg és adott to vább, és ez zel 750 000 fo rint ha -
szon ra tett szert. Ugyan eb ben az idõ szak ban hu szon öt al -
ka lom mal ma ri hu á nát is vá sá rolt, gram mon ként 1700 fo -
rin tért, al kal man ként tíz-tíz gram mot. Ezt gram mon ként
2000 fo rin tért ér té ke sí tet te. Ily mó don eb bõl 625 000 fo -
rint ha szon hoz ju tott.

Ezen túl 2003 szep tem be ré ben az I. r. ter helt a II. r. ter -
helt meg bí zá sá ból het ven ecs ta sy-tab let tát vá sá rolt da ra -
bon ként 6–700 fo rin tért, amit össze sen 110 000 fo rin tért
ér té ke sí tett to vább meg bí zó já nak. Így az I. r. ter helt
110 000 fo rint, míg a II. r. ter helt leg alább ugyan ek ko ra
ha szon ra tett szert.
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A III. r. ter helt az I. r. ter helt nek 2003 jú ni u sá ban és jú -
liusában át adott száz öt ven-száz öt ven gramm ma ri hu á nát
az zal, hogy azt ér té ke sít se. Az I. r. ter helt a ká bí tó szert el -
cse rél te száz ecs ta sy-tab let tá ra, és azt adta el. Össze sen ily
mó don a két ter helt 190 000 fo rint ha szon hoz ju tott, ami az 
I. r. ter helt hez ke rült.

Ezt össze gez ve az elsõ fokú bí ró ság tény ként ál la pí tot ta
meg, hogy az I. r. ter helt össze sen 1 675 000 fo rint, a II. r.
ter helt 110 000 fo rint „va gyo ni ha szon ra” tett szert, míg a
III. r. ter helt 190 000 fo rint „va gyo ni ha szon ra” kí vánt
szert ten ni.

In do ko lá sá ban ki fej tet te, hogy az ér té ke sí tés el len ér té -
két tel jes egé szé ben „va gyo ni ha szon nak”, egy ben a va -
gyon el kob zás alap já nak te kin tet te, és az in téz ke dés mér té -
ké nek meg ál la pí tá sá nál ek ként nem vet te figye lembe a ká -
bí tó szer be szer zé sé nek költ sé ge it.

Az ügy ben má sod fo kon el járt Gyõ ri Íté lõ táb la a 2006.
au gusz tus 29. nap ján kelt Bf.14/2006/7. szá mú íté le té vel
az elsõ fokú ha tá ro za tot meg vál toz tat ta; az I. r. ter helt cse -
lek mé nyét je len tõs mennyi sé gû ká bí tó szer re for ga lom ba
ho za tal lal el kö ve tett ká bí tó szer rel vissza élés bûn tet té nek,
a II. r. ter helt cse lek mé nyét ká bí tó szer rel vissza élés bûn -
tet té nek, míg a III. r. ter helt cse lek mé nyét cse kély mennyi -
sé gû ká bí tó szer re for ga lom ba ho za tal lal el kö ve tett ká bí tó -
szer rel vissza élés vét sé gé nek mi nõ sí tet te; az I. r. ter helt tel
szem ben a va gyon el kob zás össze gét 1 121 000 fo rint ra
mér sé kel te, míg a II. és III. r. ter helt tel szem ben a va gyon -
el kob zást mel lõz te. Egye bek ben a ter hel tek kel szem ben az 
elsõ fokú bí ró ság íté le tét hely ben hagy ta.

A má sod fo kú bí ró ság az elsõ fokú íté le ti tény ál lást a kö -
vet ke zõk kel he lyes bí tet te:

– az I. r. ter helt ál tal ér té ke sí tett ma ri hu á na el adá si ára
gram mon ként 2500 fo rint volt, így a ma ri hu á na el adá sá ból 
tény le ge sen 200 000 fo rint ha szon ra tett szert;

– a het ven ecs ta sy-tab let tát az I. r. ter helt 49 000 fo rin -
tért sze rez te be és a II. r. ter helt nek 70 000 fo rin tért ér té ke -
sí tet te to vább, így 21 000 fo rint ha szon ra tett szert, míg a
III. r. ter helt tõl át vett ká bí tó szer kap csán az ér té ke sí tés bõl
150 000 fo rint volt a hasz na;

– a II. r. ter helt a ká bí tó szert nem ér té ke sí tet te, ha nem
el fo gyasz tot ta;

– a III. r. ter helt az ál ta la az I. r. ter helt nek át adott ká bí -
tó szer 190 000 fo rin tos vé tel árát nem kap ta meg az I. r. ter -
helt tõl.

A va gyon el kob zás sal kap cso la tos ren del ke zé sé nek in -
do ko lá sá ban ki fej tet te, hogy az in téz ke dést csak a ká bí tó -
szer ér té ke sí té sé bõl szár ma zó tisz ta nye re ség re kell és le -
het el ren del ni; ezért an nak mér té két az I. r. ter helt tel szem -
ben a ká bí tó szer be szer zé sé re for dí tott összeg figye lembe -
véte lével csök ken tet te, és mi u tán a II. r. ter helt nem ér té ke -
sí tett ká bí tó szert, il let ve a III. r. ter helt nem ju tott hoz zá a
ká bí tó szer el len ér té ké hez, ve lük szem ben mel lõz te an nak
al kal ma zá sát.

2. A Bé kés Me gyei Bí ró ság a 2006. no vem ber 29. nap -
ján kelt 3.B.319/2006/29. szá mú íté le té ben az I. r. ter helt

bû nös sé gét je len tõs mennyi sé gû ká bí tó szer rel vissza élés
bûn tet té ben, a II. r. és III. r. ter helt bû nös sé gét ká bí tó szer -
rel vissza élés bûn tet té ben ál la pí tot ta meg, és ezért az I. r.
ter hel tet öt évi fegy ház bün te tés re és hét évi köz ügyek tõl
el til tás ra; a II. r. ter hel tet két évi bör tön bün te tés re és há rom 
évi köz ügyek tõl el til tás ra; a III. r. ter hel tet egy évi bör tön -
bün te tés re és há rom évi köz ügyek tõl el til tás ra ítél te; a le -
fog lalt ká bí tó szert el ko boz ta.

Az elsõ fokú íté le ti tény ál lás lé nye ge a kö vet ke zõ:
Az I. r. ter helt 2005. jú li us 31. nap ján egy bár ban száz -

két szem MDMA-tar tal mú, ká bí tó szer nek mi nõ sü lõ tab -
let tát tar tott ma gá nál, amit az ott szó ra ko zók nak el adás ra
kí nált. Tõle a ká bí tó szert le fog lal ták.

Ugyan csak 2005 nya rán meg ál la po dott a II. r. ter helt tel,
hogy az a neki át adott leg alább négy száz het ven ket tõ, leg -
fel jebb öt száz ecs ta sy-tab let tát ér té ke sí ti da ra bon ként
280 fo rin tért.

A II. r. ter helt az át vett ká bí tó szer bõl száz nyolc van tab -
let tát ér té ke sí tett, két sze met egy is me rõ sé nek adott, ti zen -
nyol cat pe dig rész ben el fo gyasz tott, rész ben ki do bott.

A fenn ma ra dó leg alább két száz het ven ket tõ, leg fel jebb
há rom száz ká bí tó szer nek mi nõ sü lõ tab let tát a II. r. ter helt
a III. r. ter helt nek ér té ke sí tet te az zal, hogy an nak darab -
jáért még az nap este a III. r. ter helt 600 fo rin tot fi zet neki.
A ká bí tó szert azon ban a III. r. ter helt még ugyan azon az
es tén vissza ad ta a II. r. ter helt nek, amit bûn jel ként az utób -
bi val szem ben in téz ke dõ rend õrök le is fog lal tak.

Az ügy ben má sod fo kon el já ró Sze ge di Íté lõ táb la a
2007. áp ri lis 25. nap ján kelt Bf.II.66/2007/9. szá mú íté le -
té vel az elsõ fokú bí ró ság ha tá ro za tát meg vál toz tat ta; az
I. r. ter helt cse lek mé nyét for ga lom ba ho za tal lal el kö ve tett
je len tõs mennyi sé gû ká bí tó szer rel vissza élés bûn tet té nek,
a II. r. ter helt cse lek mé nyét for ga lom ba ho za tal lal el kö ve -
tett ká bí tó szer rel vissza élés bûn tet té nek, a III. r. ter helt
cse lek mé nyét meg szer zés sel el kö ve tett ká bí tó szer rel
vissza élés vét sé gé nek mi nõ sí tet te, to váb bá az I. r. ter helt -
tel szem ben 132 160 fo rint ra va gyon el kob zást ren delt el.

A tény ál lást he lyes bít ve mel lõz te az elsõ fokú bí ró ság
íté le té bõl az I. r. ter helt ál tal meg szer zett, il let ve az ál ta la a
II. r. ter helt nek ér té ke sí tett ká bí tó szer mennyi sé gé nek
meg je lö lé sé nél a fel sõ ha tár ra (a leg fel jebb öt száz, il let ve
há rom száz da rab ra vo nat ko zó) uta lást.

A va gyon el kob zás al kal ma zá sa kap csán pe dig kifej -
tette, hogy mi u tán a II. r. ter helt az I. r. ter helt megbí -
zása alap ján a neki át adott ká bí tó szer ér té ke sí té sé bõl
132 160 fo rintra tett szert, ezt a tör vényi ren del ke zé sek nek
meg fele lõen el kel lett tõle von ni. Ál lás pont ja sze rint
ugyan is a va gyon el kob zás mér té ké nek meg ha tá ro zá sá nál
az el kö ve tõ ál tal a bûn cse lek ménnyel össze füg gés ben
szer zett va gyon ra – azaz a tel jes be vé tel re – kell fi gye lem -
mel len ni, füg get le nül at tól, hogy az ér té ke sí tés szá má ra
tény le ge sen mek ko ra hasz not ered mé nye zett.

3. A Bács-Kis kun Me gyei Bí ró ság a
9.B.1129/2006/32. szá mú – a 2006. de cem ber 15. nap ján
kelt – íté le té ben az I. r. ter hel tet ká bí tó szer füg gõ sze mély
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ál tal je len tõs mennyi sé gû ká bí tó szer rel vissza élés bûn tet -
té ben; a II. r. ter hel tet egye di azo no sí tó jel meg ha mi sí tá sá -
nak bûn tet té ben, csa lás vét sé gé ben és je len tõs mennyi sé gû 
ká bí tó szer rel vissza élés bûn tet té ben; a III. r. ter hel tet je -
len tõs mennyi sé gû ká bí tó szer rel vissza élés bûn tet té ben; a
IV. r. ter hel tet két rend be li ká bí tó szer rel vissza élés bûn tet -
té ben; az V. r. ter hel tet két rend be li cse kély mennyi sé gû
ká bí tó szer rel vissza élés vét sé gé ben és lõ szer rel vissza élés
bûn tet té ben; a VI. r. ter hel tet ká bí tó szer rel vissza élés bûn -
tet té ben ta lál ta bû nös nek. Ezért az I. r. ter hel tet négy évi
bör tön bün te tés re, négy évi köz ügyek tõl el til tás ra és öt ven -
ezer fo rint pénz mel lék bün te tés re; a II. r. ter hel tet hat évi
fegy ház bün te tés re, hat évi köz ügyek tõl el til tás ra és száz -
ezer fo rint pénz mel lék bün te tés re; a III. r. ter hel tet hat évi
bör tön bün te tés re és hat évi köz ügyek tõl el til tás ra; a IV. r.
ter hel tet két évi bör tön bün te tés re és két évi köz ügyek tõl
el til tás ra; az V. r. ter hel tet két év hét hó na pi bör tön bün te -
tés re, há rom évi köz ügyek tõl el til tás ra és öt ven ezer fo rint
pénz mel lék bün te tés re; a VI. r. ter hel tet egy év hat hó na pi
bör tön bün te tés re – mely nek vég re haj tá sát két évi pró ba -
idõ re fel füg gesz tet te – ítél te. Egy ben a II. r. ter helt tel
szem ben ti zen öt ezer, a III. r. ter helt tel szem ben húsz ezer
fo rint va gyon el kob zást ren delt el, és el kob zást is al kal ma -
zott.

Az elsõ fokú íté let ben meg ál la pí tott tény ál lás lé nye ge a
kö vet ke zõ volt:

A ká bí tó szert rend sze re sen fo gyasz tó I. r. ter helt egy is -
me ret len sze mély meg bí zá sá ból – to vább ér té ke sí té si cél -
lal – 2006 ja nu ár já ban Hol lan di á ban ezer öt száz ecstasy-
 tablettát és fél kg ma ri hu á nát vá sá rolt, majd ho zott be az
or szág ba és adott át meg bí zó já nak. A meg bí zó ek kor
70 000 fo rin tot fi ze tett a ter helt nek, és meg ál la pod tak ab -
ban, hogy ezen fe lül a ké sõb bi ek ben a tab let tá kért – azok
ér té ke sí té sét köve tõen – da ra bon ként 300 fo rin tot fog fi -
zet ni.

Az I. r. ter helt 2006 feb ru ár já ban két ezer-egy száz öt ven
ecs ta sy-tab let tát és húsz gramm ko ka int vá sá rolt Hollan -
diában, majd ho zott be Ma gyar or szág ra. Eb bõl ezer
 ecstasy-tablettát – a be ho zott ko ka in nal együtt – át adott is -
me ret len meg bí zó já nak, és meg ál la pod tak, hogy az a ko -
ka i nért gram mon ként 20 000, a tab let tá kért da ra bon ként
300 fo rin tot fog fi zet ni. En nél az át vé tel nél a meg bí zó a
ko ráb bi szál lít má nyért ki fi ze tett a ter helt nek to váb bi
100 000 fo rin tot. Ké sõbb az is me ret len meg bí zó há rom -
száz ecs ta sy-tab let tát vissza adott a ter helt nek, és arra
 hivatkozott, hogy a töb bit a ter jesz tõ tõl a rend õrség le fog -
lal ta.

2006 már ci u sá ban az I. r. ter helt is mét Hol lan di á ba uta -
zott, ahol két ezer-öt száz ecs ta sy-tab let tát és hu szon két
gramm ko ka int vá sá rolt, majd ho zott be az or szág ba az zal
a cél lal, hogy itt hon azt ha szon nal ér té ke sí ti.

Azt, hogy a ká bí tó szert mi lyen vé tel áron sze rez te be,
nem le he tett meg ál la pí ta ni.

2006 áp ri li sá ban az I. r. ter helt tõl hét száz negy ven két
egész és két hi á nyos ecs ta sy-tab let tát és kö zel húsz gramm
ko ka int fog lal tak le Bu da pes ten, amit ér té ke sí te ni kí vánt.

A III. r. ter helt is mer te az I. r. ter hel tet, és tud ta, hogy az
ká bí tó szert ter jeszt. A II. r. ter helt ká bí tó szert kí vánt ér té -
ke sí te ni, ezért meg kér te az ál ta la ugyan csak is mert III. r.
ter hel tet, hogy se gít sen neki ká bí tó szert sze rez ni, aki en -
nek a ké rés nek ele get is tett. A II. r. ter helt a III. r. ter helt
köz ve tí té sé vel is mer ke dett meg ily mó don az I. r. ter helt -
tel, és így ta lál koz tak hár mas ban, 2006 feb ru ár já ban az I. r. 
ter helt bu da pes ti la ká sa elõtt. Ek kor a III. r. ter helt je len lé -
té ben – an nak gép ko csi já ban – az I. r. ter helt száz öt ven
ecs ta sy-tab let tát adott el a II. r. ter helt nek, da ra bon ként
300 fo rin tért.

Majd 2006. már ci us 31. nap ján Bu da pes ten, az I. r. ter -
helt la ká sá ban ugyan csak a III. r. ter helt köz ve tí té sé vel és
je len lé té ben a II. r. ter helt ezer öt száz ecs ta sy-tab let tát
 vásárolt az I. r. ter helt tõl, da ra bon ként 300 fo rin tért, és a
vé tel árat ki is fi zet te. A II. r. ter helt a ká bí tó szert to vább kí -
ván ta ér té ke sí te ni. Tõle azon ban azt még az nap le fog lal -
ták.

A köz ve tí té sért az I. r. ter helt 20 000 fo rin tot fi ze tett a
III. r. ter helt nek.

A III. r. ter helt is vá sá rolt ká bí tó szert az I. r. ter helt tõl,
még pe dig 2006 feb ru ár já ban ezer ecs ta sy-tab let tát, da ra -
bon ként 260 fo rin tért. A vé tel árat ki egyen lí tet te.

Az I. r. ter helt 2006 feb ru ár já ban a VI. r. ter helt nek is
adott el ká bí tó szert, há rom száz ecs ta sy-tab let tát, da ra bon -
ként 300 fo rin tért. Né hány nap el tel té vel azon ban a VI. r.
ter helt a ká bí tó szert vissza ad ta az I. r. ter helt nek.

Az I. r. ter helt ezen túl a IV. r. ter helt nek 2006. áp ri lis
ele jén két száz öt ven hat ecs ta sy-tab let tát adott el da ra bon -
ként 300 fo rin tért, aki eb bõl öt ve net sa ját hasz ná lat ra meg -
tar tott, a töb bit ba rá ti kö ré ben in gye ne sen szét osz tot ta.

Nála ház ku ta tást tar tot tak, en nek so rán ma ri hu á nát, ko -
ka int és ecs ta sy-tab let tát fog lal tak le.

A II. r. ter helt 2006 már ci u sá ban is me rõ sé nek száz öt ven 
ecs ta sy-tab let tát – da ra bon ként 400 fo rin tért – és tíz
gramm spe e det – gram mon ként 2000 fo rin tért – ér té ke sí -
tett. A ká bí tó szert a ve võ tõl le fog lal ták.

Az V. r. ter helt a III. r. ter helt tõl kü lön bö zõ al kal mak kor 
össze sen nyolc van ecs ta sy-tab let tát vett át to vább ér té ke sí -
tés re az zal, hogy azo kat da ra bon ként 800 fo rin tért fog ja el -
ad ni. Ezen túl húsz ecs ta sy-tab let tát vá sá rolt tõle, da ra bon -
ként 1000 fo rin tért, va la mint há rom ma ri hu á nás ci ga ret tát, 
ez utób bit 2500 fo rin tért. Az így meg szer zett ká bí tó szer -
bõl há rom sze mély nek negy ven ecs ta sy-tab let tát ér té ke sí -
tett, da ra bon ként rész ben 1000, rész ben 500 fo rin tért.

Az V. r. ter helt nek át adott ecs ta sy-tab let tát a III. r. ter -
helt a II. r. ter helt tõl vá sá rol ta da ra bon ként 500 fo rin tért.

Az íté let in do ko lá sa sze rint a va gyon el kob zást a bí ró ság 
az I. r. ter helt tel szem ben nem ta lál ta al kal maz ha tó nak, mi -
vel az el já rás so rán az nem volt pon to san meg ál la pít ha tó,
hogy az ál ta la ér té ke sí tett ká bí tó szert mennyi ért vá sá rol ta;
így a ká bí tó szer-ke res ke dés sel el ért hasz na nem volt pon -
to san tisz táz ha tó. Rá adá sul szá má ra a „ká bí tó szer-üz let”
rész ben vesz te sé ges volt, mi u tán az is me ret len meg bí zó
nem fi ze tet te ki a neki be ho zott és át vett ká bí tó szer árát.
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A II. és III. r. ter helt tel szem ben a bí ró ság ugyan in do -
kolt nak ta lál ta az in téz ke dés al kal ma zá sát, azon ban ve lük
szem ben is csak olyan mér ték ben, amely azo nos volt az ál -
ta luk bi zo nyí tot tan el ért tisz ta ha szon nal.

Az ügy ben má sod fo kon el járt Sze ge di Íté lõ táb la a 2007. 
má jus 15. nap ján kelt Bf.I.47/2007/32. szá mú íté le té vel az
elsõ fokú ha tá ro za tot meg vál toz tat ta; az I. r. ter helt cse lek -
mé nyé nek meg ne ve zé sét ká bí tó szer füg gõ sze mély ál tal
ke res ke dés sel el kö ve tett je len tõs mennyi sé gû ká bí tó szer -
rel vissza élés bûn tet té re he lyes bí tet te, vele szem ben a
pénz mel lék bün te tés ki sza bá sát mel lõz te, az V. r. ter helt tel
szem ben ki sza bott bün te tést egy év nyolc hó na pi bör tön -
bün te tés re és két évi köz ügyek tõl el til tás ra eny hí tet te;
egye bek ben azon ban – a bûn ügyi költ ség re vo nat ko zó ren -
del ke zést he lyes bít ve – hely ben hagy ta azt.

A va gyon el kob zás kap csán min den ben osz tot ta a me -
gyei bí ró ság ál lás pont ját. Bár az íté let in do ko lá sá ból ki tû -
nõ en is mert volt elõt te a Sze ge di Íté lõ táb la má sik ta ná csá -
nak a 2. pont alatt meg je lölt ha tá ro zat ban ki fej tett ál lás -
pont ja, at tól el té rõ en dön tött. Arra hi vat koz va, hogy a va -
gyon el kob zás cél ja nem más, mint az, hogy az el kö ve tõ -
nek a bûn cse lek mény el kö ve té se elõt ti va gyo ni hely ze tét
vissza ál lít sa, az in téz ke dést csak az el kö ve tõ ál tal el ért ha -
szon ra tar tot ta al kal maz ha tó nak az zal, hogy an nak mér té -
ke nem ha lad hat ja meg a be szer zé si és ér té ke sí té si ár kü -
lön bö ze tét.

II.

Az is mer te tett ha tá ro za tok ból ki tû nõ en a bí ró sá gok el -
té rõ mó don ér tel me zik a va gyon el kob zás sza bá lya it,
olyannyi ra, hogy a Sze ge di Íté lõ táb la két ta ná csá nak jog -
ér tel me zé se is el lent mond egy más nak.

Ezért az egy sé ges ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de -
ké ben – a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló
1996. évi LXVI. tör vény (Bszi.) 29.  § (1) be kez dé sé re és a
Be. 439.  § (1) be kez dés a) pont já ra fi gye lem mel – in do kolt 
a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta la.

III.

A va gyon el kob zás ér tel me zést igény lõ ren del ke zé sei a
kö vet ke zõk:

A Btk. 77/B.  § (1) be kez dé se sze rint va gyon el kob zást
kell el ren del ni arra

a) a bûn cse lek mény el kö ve té sé bõl ere dõ va gyon ra,
ame lyet az el kö ve tõ a bûn cse lek mény el kö ve té se so rán
vagy az zal össze füg gés ben szer zett,

d) a va gyon ra, ame lyet a bûn cse lek mény el kö ve té se
cél já ból az eh hez szük sé ges vagy ezt könnyí tõ fel té te lek
biz to sí tá sa vé gett szol gál tat tak vagy arra szán tak.

IV.

A Btk. fen ti, va gyon el kob zás ra vo nat ko zó ren del ke zé -
se it a 2001. évi CXXI. tör vény ik tat ta be 2002. áp ri lis 1.
nap já val kez dõ dõ ha tállyal.

A 2000. évi CI. tör vénnyel ki hir de tett, a pénz mo sás ról,
a bûn cse lek mény bõl szár ma zó dol gok fel ku ta tá sá ról, le -
fog la lá sá ról és el kob zá sá ról  szóló, Stras bo urg ban, 1990.
no vem ber 8-án kelt Egyez mény (a továb biak ban: Egyez -
mény) 2. Cik ke sze rint az Egyez mény ben ré szes ál la mok -
nak biz to sí ta ni uk kell „az esz kö zök és a jö ve de lem el kob -
zá sá nak le he tõ sé gét.”

A 2001. évi CXXI. tör vény in do ko lá sa sze rint a Btk. je -
len leg ha tá lyos ren del ke zé sei az Egyez mény ben meg fo -
gal ma zott el vá rá sok kal áll nak össz hang ban és a va gyon el -
kob zás nak a mel lék bün te té sek kö zül az in téz ke dé sek közé
tör té nõ át he lye zé se is ezt a célt szol gál ta. A va gyon el kob -
zás esze rint már nem je lent va gyo ni jel le gû bün te tést, mi -
vel az el kö ve tõ jog sze rû en szer zett va gyo nát nem érin ti.
Az in téz ke dés alap ve tõ en az el kö ve tõ ere de ti – a bûn cse -
lek mény el kö ve té se elõt ti – va gyo ni ál la po tát ál lít ja
vissza. A ko ráb bi sza bá lyo zás hoz ké pest je len tõs mó do sí -
tás el sõd le ges cél ja pe dig az volt, hogy egy ér tel mû vé te -
gye: a bûn cse lek mé nyek nem ké pez he tik sem gaz da go dás, 
sem pe dig újabb bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé nek anya gi
alap ját.

Azon ban sem az Egyez mény ben fog lal tak, sem a Btk.
ren del ke zé sei nem ad nak egy ér tel mû el iga zí tást arra néz -
ve, hogy mit kell a bûn cse lek mény el kö ve té sé bõl ere dõ, il -
let ve az el kö ve tés so rán vagy az zal össze füg gés ben szer -
zett, to váb bá a bûn cse lek mény el kö ve té se cél já ból – az eh -
hez szük sé ges vagy ezt könnyí tõ fel té te lek biz to sí tá sa vé -
gett – szol gál ta tott vagy arra szánt va gyo non ér te ni.

Ezért an nak ér tel me zé se a jog al kal ma zó fel ada ta.

Az in téz ke dés al kal ma zá sa kor a kö vet ke zõk re kell fi -
gye lem mel len ni:

Az Egyez mény 1. Cik ke tar tal maz ér tel me zõ ren del ke -
zé se ket. Esze rint az Egyez mény al kal ma zá sa so rán

„a) ,,jö ve de lem” a bûn cse lek mé nyek bõl szár ma zó bár -
mi lyen va gyo ni elõny, amely az e cikk b) pont já ban meg je -
lölt bár mi lyen do log for má já ban meg je len het;

b) ,,do log” bár mi lyen do log le het, le gyen az meg fog ha -
tó vagy meg fog ha tat lan, ingó vagy in gat lan, il let ve olyan
jogi irat vagy ok mány, amely az ilyen dol gok ra vo nat ko zó
jo go sult sá got, vagy ah hoz fû zõ dõ ér de ket iga zol.”

A va gyon fo gal mát azon ban az Egyez mény nem ha tá -
roz za meg, ahogy a Btk. sem. A 2001. évi CXXI. tör vény
in do ko lás sze rint „ezt bün te tõ jog sza bály nem is te he ti
meg. Va gyon alatt a Btk. vo nat ko zá sá ban is mind azt ér te ni 
kell, amit a pol gá ri jog a va gyon alatt ért, ide ért ve az in gat -
la no kat is.”

A Pol gá ri Tör vény könyv (Ptk.) ugyan csak nem ad meg -
ha tá ro zást a va gyon fo gal má ra, an nak el le né re, hogy szá -
mos olyan ren del ke zést tar tal maz, amely a va gyon nal függ 
össze.
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Meg ha tá roz za azon ban a tu laj don jog tár gya it. A 94.  §
(1) be kez dé se sze rint min den bir tok ba ve he tõ do log tu laj -
don jog tár gya le het, és a (2) be kez dés ak ként ren del ke zik,
hogy amennyi ben a tör vény ki vé telt nem tesz, a tu laj don -
jog sza bá lya it meg fele lõen al kal maz ni kell a pénz re és az
ér ték pa pí rok ra is.

A Btk. 77/C.  § (4) be kez dé se pe dig ér tel me zõ ren del ke -
zést fûz a va gyon el kob zás sza bá lya i hoz. Esze rint a 77/B.  § 
és a 77/C.  § al kal ma zá sá ban va gyo non an nak hasz nát, a
va gyo ni ér té kû jo got, kö ve te lést, to váb bá bár mely pénz -
ben ki fe jez he tõ ér ték kel bíró elõnyt is ér te ni kell.

Köz na pi ér te lem ben va gyo non a ter mé sze tes vagy jogi
sze mély, gaz da sá gi tár sa ság tu laj do ná ban lévõ anya gi ja -
vak és a ve lük kap cso la tos jo gok összes sé gét, hasz non pe -
dig a do log hoz fû zõ dõ va la mennyi va gyo ni elõnyt ért jük,
ami a do log gal össze füg gés ben elõ áll. Anya gi hasz na le het 
va gyo ni ér té kû jog nak, szel le mi ter mék nek, bár mi lyen jel -
le gû mun ká nak is, és ez a ha szon – ahogy a va gyon nal
össze füg gés ben ke let ke zett egyéb ha szon is – az arra jo go -
sult va gyo ná nak ré szé vé vá lik.

A fen ti ér tel me zé sek kel egye zõ en a Btk. sem azo no sít ja
az in téz ke dés alá esõ va gyon fo gal mát a jö ve de lem mel
vagy ha szon nal. Ez nem csu pán ab ból kö vet ke zik, hogy el -
té rõ el ne ve zést hasz nál. Amennyi ben a va gyon el kob zás
tár gyát ké pe zõ va gyo non csak a jö ve del met (hasz not) kel -
le ne ér te ni, ele gen dõ len ne csu pán an nak el kob zá sá ról ren -
del kez ni, és az in téz ke dés nem ter jed ne ki a bûn cse lek -
mény bõl ere dõ jö ve del men (hasz non) túl a bûn cse lek -
ménnyel össze füg gés ben szer zett, il let ve az el kö ve tés cél -
já ból szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sá ra szol gál ta tott vagy
arra szánt va gyon ra, va la mint az adott va gyo ni elõny tár -
gyá ra.

Ez kö vet ke zik a Btk. 77/C.  § (4) be kez dé sé bõl is, amely
sze rint va gyo non az in téz ke dés kap csán a va gyon hasz nát
is ér te ni kell, azaz a va gyon fo gal má ba an nak hasz na is be -
le tar to zik.

Mind ezek egy be ve té sé bõl meg ál la pít ha tó, hogy a va -
gyon el kob zás ha tá lya alá tar to zó va gyon ma gá ba fog lal ja
a bûn cse lek mény bõl ere dõ, il let ve az zal össze füg gõ (pénz -
ben ki fe jez he tõ ér ték kel bíró) ja va kat, és azok hasz nát is.

Eb bõl kö vet ke zõ en a bün te tõ jo gi in téz ke dés ha tá lya
nem kor lá toz ha tó csu pán a ha szon ra.

V.

A jog egy sé gi el já rást in dít vá nyo zó leg fõbb ügyész ál -
lás pont ja sze rint a va gyon el kob zást a ká bí tó szer ér té ke sí -
té sé bõl szár ma zó tel jes be vé tel re – mint a ter helt bûn cse -
lek mény bõl szár ma zó va gyo ná ra – kell el ren del ni. A va -
gyon el kob zás mér té ké nek meg ha tá ro zá sá nál nem le het te -
kin tet tel len ni arra, hogy a bûn cse lek mény a ter helt szá má -
ra összes sé gé ben nye re sé ges vagy vesz te sé ges volt-e.
Ezen túl a tör vény sze rint a bûn cse lek mény el kö ve té sé hez
szük sé ges, az e cél ból szol gál ta tott vagy erre szánt va -
gyont is el kell ko boz ni. A ká bí tó szer ér té ke sí tõ je ál tal a

ká bí tó szer be szer zé sé re for dí tott összeg re az el kö ve tés hez
szük ség volt, így azt már eb bõl az ok ból is el kell ko boz ni;
kö vet ke zés képp az zal nem le het csök ken te ni a va gyon el -
kob zás mér té két.

VI.

A fent ki fej tet tek bõl kö vet ke zõ en a leg fõbb ügyész in -
dít vá nya az aláb bi ak sze rint ala pos:

A Btk. 77/B.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rint a va gyon -
el kob zást arra a bûn cse lek mény el kö ve té sé bõl ere dõ va -
gyon ra kell el ren del ni, ame lyet az el kö ve tõ a bûn cse lek -
mény el kö ve té se so rán vagy az zal össze füg gés ben szer -
zett.

Az in téz ke dés ha tá lyos ren del ke zé se it meg fo gal ma zó
tör vény in do ko lá sa va ló ban tar tal maz za azt, hogy a va -
gyon el kob zás cél ja a ter helt va gyo ni hely ze té nek a bûn -
cse lek mény el kö ve té sét meg elõ zõ ál la pot ba tör té nõ
vissza ál lí tá sa.

A ká bí tó szer rel vissza élés el kö ve té si ma ga tar tá sai kö -
zül azok nál, ame lyek a ká bí tó szer ér té ke sí té se – így akár
az el len ér ték fe jé ben tör té nõ át adás, akár az ugyan csak el -
len ér ték fe jé ben tör té nõ for ga lom ba ho za tal, il let ve ke res -
ke dés – ré vén va ló sul nak meg, a Btk. 77.  § (1) be kez dés
a) pont ján ala pu ló in téz ke dés jog alap ját maga az ér té ke sí -
tés te rem ti meg; ez az a ma ga tar tás, amely bõl az el vo nan dó 
va gyon ered. Ezért az el kö ve tést meg elõ zõ va gyo ni hely -
zet meg íté lé sé nél az ér té ke sí tést köz vet le nül meg elõ zõ va -
gyo ni ál la pot ra kell fi gye lem mel len ni. Ek kor az el kö ve tõ
va gyo ná nak már nem ré sze az, amit ko ráb ban a ká bí tó szer
meg szer zé sé re for dí tott.

Így en nek a tör vényi ren del ke zés nek az al kal ma zá sa so -
rán sem le het a va gyon el kob zás alá esõ va gyon mér té két
csök ken te ni a ká bí tó szer meg szer zé sé vel össze füg gõ ki -
adá sok kal.

Emel lett a Btk. 77/B.  § (1) be kez dés d) pont ja alap ján
va gyon el kob zást kell el ren del ni arra a va gyon ra is, amit a
bûn cse lek mény el kö ve té se cél já ból az eh hez szük sé ges
(vagy ezt könnyí tõ) fel té te lek biz to sí tá sa vé gett szol gál tat -
tak (vagy arra szán tak).

Mi u tán a ká bí tó szer ér té ke sí té sé hez el en ged he tet le nül
szük sé ges an nak meg szer zé se, a meg szer zés sel össze füg -
gõ ki adás nem más, mint a bûn cse lek mény el kö ve té sé hez
szük sé ges fel té tel biz to sí tá sá ra szol gál ta tott va gyon, így
az min den képp el kob zan dó.

Ezen túl me nõ en a ká bí tó szer meg szer zé se ön ma gá ban
is bûn cse lek ményt va ló sít meg, így a va gyon el kob zás al -
kal ma zá sa az arra for dí tott va gyon ra ez ok ból sem mel lõz -
he tõ.

Mind ezek bõl kö vet ke zõ en a va gyon el kob zás nem kor -
lá toz ha tó az ér té ke sí tés sel el ért nye re ség re. Azt a bûn cse -
lek ménnyel össze füg gés ben szer zett tel jes va gyon ra el
kell ren del ni, füg get le nül a ká bí tó szer meg szer zé sé re for -
dí tott va gyon mér té ké tõl, il let ve at tól, hogy a ká bí tó szer
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ér té ke sí té se az el kö ve tõ szá má ra nye re sé ges vagy vesz te -
sé ges volt-e; a va gyon el kob zás mér té ke nem csök kent he tõ 
a ká bí tó szer meg szer zé sé vel össze füg gõ ki adá sok kal.

Bûn cse lek mény sem a gaz da go dás, sem újabb bûn cse -
lek mény el kö ve té sé nek anya gi alap ját nem ké pez he ti. A
ki adá sok, „rá for dí tá sok” figye lembevétele pe dig azok jog -
sze rû sé gé nek el is me ré sét je len te né.

Így a Btk. 77/B.  § (1) be kez dés a) és d) pont já ra fi gye -
lem mel a va gyon el kob zás al kal ma zá sa az ér té ke sí tés re
szánt ká bí tó szer meg szer zé sé re for dí tott, vagy erre szánt
va gyon ra ugyan úgy ki ter jed, mint a bûn cse lek mény el kö -
ve té sé bõl ere dõ ha szon ra.

A Leg fel sõbb Bí ró ság bün te tõ jog egy sé gi ta ná csa
– helyt adva a leg fõbb ügyész in dít vá nyá nak – az egy sé ges 
ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben a Be. 442.  §
(3) be kez dé se sze rin ti nyil vá nos ülé sen el jár va hoz ta meg
jog egy sé gi dön té sét, a ren del ke zõ rész sze rint ha tá roz va.

A ha tá ro za tot a jog egy sé gi ta nács a Bszi. 32.  § (4) be -
kez dé se, il let ve a Be. 445.  § (2) be kez dé se alap ján a Ma -
gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 18.

Dr. Kó nya Ist ván s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Mé szár Róza s. k., Dr. Édes Ta más s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Ka to na Sán dor s. k., Dr. Már ki Zol tán s. k.,
bíró bíró

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
99/2008. (II. 29.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va az A. Zs. és A. Zs.-né ma gán sze mé lyek ál tal
be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat el len – a Ma gyar
Köz löny ben  való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az
Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az 

Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se -
velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax:
06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2008. feb ru ár 4-én nyúj tot ták be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon a je len le gi 
egy biz to sí tós szo li da ri tás elvû kö te le zõ egész ség biz to sí tá si 
rend szer ben nye re ség ér de kelt ma gán be fek te tõk tu laj do ni
részt ne sze rez hes se nek”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

A gazdasági és közlekedési miniszter 
pályázati felhívása

a 2007. évi Nemzeti Minõségi Díj elnyerésére

A pá lyá zat cél ja

A pá lyá zat cél ja – a mi nisz ter el nök 3/1996. (VI. 19.)
ME ren de le te alap ján – a mi nõ ség ügy ben ki emel ke dõ
ered ményt fel mu ta tó gaz dál ko dó szer ve ze tek te vé keny sé -
gé nek elismerése.

Pá lyá za ti fel té te lek

Pá lyá za tot nyújt hat nak be azok a bel föl di szék he lyû
gaz dál ko dó szer ve ze tek, ame lyek ter me lõ, szol gál ta tó, il -
let ve köz szol gál ta tói te vé keny sé get vé gez nek és meg fe lel -
nek a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ben rög zí tett követel -
ményeknek.

Nem pá lyáz hat nak azon gaz dál ko dó szer ve ze tek, il let ve 
azon szer ve ze tek jog utód szer ve ze tei, ame lyek az el múlt
öt év ben Nem ze ti Mi nõ sé gi Dí jat nyer tek, va la mint ame -
lyek ta nács adá si tevékenységet folytatnak.
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A pá lyá zat be nyúj tá sa

A pá lyá zat el ké szí té sé hez és be nyúj tá sá hoz szük sé ges
je lent ke zé si lap és a rész le tes, va la mennyi szük sé ges in for -
má ci ót tar tal ma zó pá lyá za ti út mu ta tó be sze rez he tõ a Szö -
vet ség a Ki vá ló sá gért Köz hasz nú Egye sü let tõl (1063 Bu -
da pest, Mun ká csy Mi hály u. 16.; te le fon/fax: 1/332-0362,
1/331-7549, e-ma il: info@ki va lo sag.hu), illetve letölthetõ
a www.kivalosag.hu honlapról.

A pá lyá zat ön ér té ke lé sen ala pul, amely nek el ké szí té se
ér de ké ben a Szö vet ség a Ki vá ló sá gért Köz hasz nú Egye sü -
let – elõ ze tes je lent ke zés alap ján – egy na pos költ ség té rí té -
ses, kon zul tá ci ó val egy be kö tött fel ké szí tést biz to sít az ér -
dek lõ dõk szá má ra. En nek, va la mint a díj át adá sá nak
tervezett idõpontját a pályázati útmutató tartalmazza.

A pá lyá zá si szán dé kot 2008. már ci us 14-én 15 órá ig
kell je lez ni, a pá lyá za ti anya got leg ké sõbb 2008. már ci us
31-én 15 órá ig kell be nyúj ta ni a pá lyá za ti út mu ta tó ban
meg ha tá ro zot tak sze rint a Szö vet ség a Ki vá ló sá gért
Közhasznú Egyesülethez.

A pá lyá zat el já rá si dí ját a Szö vet ség a Ki vá ló sá gért
Köz hasz nú Egye sü let 11600006-00000000-20396165
szá mú szám lá já ra kell be fi zet ni „Nem ze ti Mi nõ sé gi Díj”
meg je lö lés sel, amely

– 250 fõ nél ke ve sebb dol go zói lét -
szá mú, illetve köz szol gál ta tói
szer ve zet esetén 250 000 Ft + áfa

– 250 és 500 fõ kö zöt ti dol go zói
lét szá mú szer ve zet esetén 500 000 Ft + áfa

– 500 és 1000 fõ kö zöt ti dol go zói
lét szá mú szer ve zet esetén 600 000 Ft + áfa

– 1000 és 2000 fõ kö zöt ti dol go zói 
lét szá mú szer ve zet esetén 800 000 Ft + áfa 

– 2000 fõ nél na gyobb dol go zói
lét szá mú szer ve zet esetén 1 000 000 Ft + áfa.

A pá lyá za ti el já rá si díj be fi ze té sé nek té nyét a pá lyá zat
be nyúj tá sá val egy ide jû leg kell a pá lyá zó nak igazolnia.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak rendje

A be ér ke zett pá lyá za to kat a Nem ze ti Mi nõ sé gi Díj Bi -
zott ság bí rál ja el, szak ér tõk be vo ná sá val. A Bi zott ság ja -
vas la tát a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ter jesz ti dön -
tés re a mi nisz ter el nök elé. Össze sen négy díj ítél he tõ oda
ter me lõ és szol gál ta tó te rü le ten kis- és kö ze pes mé re tû,
nagy mé re tû, va la mint nagy mé re tû szer ve zet üz le ti egy sé -
ge és a köz szol gál ta tói ka te gó ri ák ban. A Nem ze ti Mi nõ sé -
gi Díj pá lyá zat ke re té ben a pá lyá zók eu ró pai el is me rõ ok -
le ve let ve het nek át, mely nek fel té te le it a pá lyá za ti út mu ta -
tó tar tal maz za. A pályázatok értékelése és a döntési
folyamat során nyert üzleti információkat a közremûködõk 
bizalmasan kezelik.

A nyer te sek ok le ve let és név re  szóló kép zõ mû vé sze ti
kis plasz ti kát kap nak tel je sít mé nyük el is me ré se ként, ame -
lye ket a mi nisz ter el nök ün ne pé lyes ke re tek kö zött nyújt át. 
A nyer te sek jo go sul tak ezt a tényt üz le ti do ku men tu ma i -
kon, reklámanyagaikon feltüntetni.

A dí ja zot tak név so ra meg je le nik a Ma gyar Köz löny ben.
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A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság
(1052 Budapest V., Városház utca 7.)

h i r d e t m é n y e

A Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság a föld ren de zõ és a
föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló, több ször mó do sí tott 1993. évi II. tör vény 9.  § (1) be kez dé se sze rint

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart az Áp ri lis 4. Szö vet ke zet (Tá pi ó bics ke) hasz ná la tá ban lévõ, rész arány-föld ki adá si el já rás tár gyát ké pe zõ föld rész le -
tek re.

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: az Áp ri lis 4. Szö vet ke ze tet (Tá pi ó bics ke) érin tõ en, az 1993. évi II. tör vény
alap ján meg ha tá ro zott rész arány-tu laj don ér ték kel ren del ke zõ sze mé lyek.

A sor so lás he lye: 2764 Tá pi ó bics ke, Rá kó czi u. 61., Fe hér Ist ván Mû ve lõ dé si Ház.

A sor so lás ide je: 2008. áp ri lis 8., 10.00 óra.



A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Nagy ká ta

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes

AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

5115 szõ lõ 0,1899 4,96 4,96

5203 szõ lõ 0,1773 4,63 4,63

Te le pü lés: Pánd

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes

AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

634 gyep (rét) 1,0819 39,49 10,00

04/8 gyep (le ge lõ) 0,4414 4,28 4,28

07/16 szán tó 0,2705 7,52 7,52

07/17 szán tó 0,2479 6,89 6,89

022/1 erdõ 0,1773 1,29 1,29

094 gyep (rét) 1,6738 43,69 1,48

0100/99 szán tó 0,1611 3,08 3,08

0100/100 szán tó 3,0990 59,19 7,37

0105/13 szán tó 0,2881 8,01 8,01

0114/5 gyep (le ge lõ) 18,9684 287,92 6,82

0159/31 gyep (le ge lõ) 0,1092 1,06 1,06

Te le pü lés: Szent már ton ká ta

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes

AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0298/12 szán tó 0,4586 4,77 4,77

0298/18 szán tó 0,1198 1,25 1,25

0298/21 szán tó 0,1978 2,06 2,06

Te le pü lés: Tá pi ó bics ke

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes

AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

886/1 szán tó 0,5398 1,51 1,51
1005 szán tó 0,1316 0,32 0,32
1006 szán tó 0,1449 0,35 0,35
1009 szán tó 0,0626 0,15 0,15
1010 szán tó 0,0626 0,15 0,15
1563/1 szán tó 0,2803 0,67 0,67
1896 szán tó 0,4014 0,96 0,96
09/1 szán tó 1,2300 29,83 2,32
048 gyep (rét) 2,2922 83,67 11,52
051/29 szán tó 1,5396 42,80 4,87
068/26 szán tó 13,7051 381,00 5,15
081/18 szán tó 1,5811 30,20 2,57
083/1 gyep (le ge lõ) 0,3203 1,12 1,12
083/2 szán tó 3,4085 65,10 8,10
091/2 erdõ 1,2014 6,25 6,25
0103 szán tó 0,0877 1,68 1,68
0134/18 gyep (rét) 0,1357 4,15 4,15 Na tu ra 2000 te rü let
0134/19 gyep (rét) 0,1148 3,43 3,43 Na tu ra 2000 te rü let
0134/20 gyep (rét) 0,1488 4,55 4,55 Na tu ra 2000 te rü let
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes

AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0134/23 gyep (rét) 0,2493 7,55 0,73 Na tu ra 2000 te rü let
0134/26 gyep (rét) 0,0625 1,90 1,90 Na tu ra 2000 te rü let
0135/2 szán tó 0,0644 1,23 1,23
0139/51 szán tó, gyep (rét) 0,2908 7,12 7,12
0139/52 szán tó, gyep (rét) 0,2016 4,71 4,71
0139/54 gyep (rét) 0,1622 4,64 4,64
0139/55 gyep (rét) 0,1622 4,57 4,57
0160/8 szán tó 0,0687 1,31 1,31
0160/24 szán tó 0,0952 1,82 1,82
0160/30 gyep (rét) 0,0280 0,88 0,88
0160/38 szán tó 0,1517 2,90 2,90
0160/39 szán tó 0,1265 2,42 2,42
0160/43 szán tó 0,1249 2,39 2,39
0160/45 szán tó 0,1237 2,36 2,36
0160/46 szán tó 0,1233 2,36 2,36
0160/47 szán tó 0,1229 2,35 2,35
0166/24 szán tó 0,0308 0,48 0,48
0168/1 szán tó 0,1101 0,57 0,57
0168/32 szõ lõ 0,1096 2,19 2,19
0170 szán tó 0,0640 1,00 1,00
0176/9 szõ lõ 0,1680 3,36 3,36
0176/10 szõ lõ 0,1244 2,49 2,49
0178/1 erdõ 0,0986 0,72 0,72
0179/3 szõ lõ 0,2105 5,49 5,49
0179/6 szõ lõ 0,1751 4,57 2,01
0179/7 szõ lõ 0,5630 14,69 14,69
0179/22 szõ lõ 0,6994 18,25 18,25
0179/24 szõ lõ 0,1870 4,88 4,88
0179/33 szõ lõ 0,3507 9,15 9,15
0179/35 szõ lõ 0,1703 4,44 4,44
0179/38 szõ lõ 0,5472 14,28 14,28
0179/40 szõ lõ 0,5154 13,45 13,45
0179/42 szán tó 0,7013 6,10 6,10
0181/19 szõ lõ 0,1092 2,85 2,85
0181/26 szõ lõ 0,3558 9,29 1,28
0183/21 szõ lõ 0,6742 17,60 1,86
0185/20 szõ lõ 0,2858 10,92 5,66
0185/21 szõ lõ 0,2159 8,25 8,25
0185/23 szõ lõ 0,2218 8,47 8,47
0185/24 szõ lõ 0,2682 10,25 10,25
0185/25 szõ lõ 0,0288 1,10 1,10
0185/33 szõ lõ 0,1146 4,38 4,38
0185/40 szõ lõ 0,0300 1,15 1,15
0185/44 szõ lõ 0,0304 1,15 1,15
0185/47 szõ lõ 0,1950 7,45 7,45
0185/53 szõ lõ 0,1809 6,91 6,91
0185/56 szõ lõ 0,0185 0,71 0,71
0185/57 szõ lõ 0,2823 10,78 10,78
0185/63 szõ lõ 0,1564 5,97 5,97
0185/66 szõ lõ 0,1670 6,38 6,38
0185/67 szõ lõ 0,1922 7,34 7,34
0185/79 szõ lõ 0,5650 21,58 21,58
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes

AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0185/91 szán tó 0,0456 0,24 0,24
0185/94 erdõ, szán tó 1,0895 34,88 33,29
0185/99 erdõ 0,1861 1,36 1,36
0185/108 szõ lõ 0,2979 11,38 11,38
0187/17 szõ lõ 0,2949 11,27 11,27
0187/18 szõ lõ 0,2291 8,75 8,75
0187/19 szõ lõ 0,3981 15,21 15,21
0195 szán tó 0,0771 0,40 0,40
0212/2 szán tó 0,0506 0,44 0,44
0212/4 szán tó 0,0531 0,46 0,46
0212/5 szõ lõ 0,5667 14,79 14,79
0271/11 szõ lõ 0,2314 4,63 4,63
0271/12 szõ lõ 0,2619 5,24 5,24
0303 szán tó 0,0576 0,30 0,30
0313/1 gyep (rét) 0,1501 0,78 0,78 Vé dett te rü let,

Na tu ra 2000 te rü let
0374/5 szán tó 0,4387 3,82 3,82
0379/20 gyep (rét), szán tó 0,5673 8,16 8,16
0390/1 erdõ 0,3394 0,95 0,95
0399/20 szán tó, szõ lõ 2,8197 68,22 20,22
0399/29 szán tó 0,4599 7,17 5,30
0400/2 szán tó 0,1918 2,99 2,99
0400/3 szán tó 0,4122 6,43 6,43
0400/4 szán tó 1,0826 16,89 16,89
2946 gyep (le ge lõ) 0,1662 0,12 0,12
2984 gyep (le ge lõ) 0,1716 0,12 0,12
2999 szán tó 0,2068 0,50 0,50
3006 szõ lõ 0,1032 2,06 2,06
3057 szõ lõ 0,0881 2,30 2,30
3059 szõ lõ 0,2140 5,59 5,59
3093 szõ lõ 0,1949 5,09 5,09
3112 szõ lõ 0,2029 5,30 5,30
3122 kert 0,1241 1,08 1,08
3239 szán tó 0,2136 1,11 1,11
3248 kert 0,1492 4,92 0,59
3249 szán tó 0,2187 1,14 1,14

Te le pü lés: Tá pi ó ság

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes

AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

1544/18 szán tó 0,1347 1,40 1,40

011/1 szán tó 0,2482 3,87 3,87 Na tu ra 2000 te rü let

035 gyep (rét) 1,7075 49,01 3,62 Vé dett te rü let,
Na tu ra 2000 te rü let

062/10 szán tó 0,5227 14,53 14,53

073/3 szán tó 0,0266 0,74 0,74

082/14 szán tó 0,0208 0,43 0,43 Na tu ra 2000 te rü let

082/36 szán tó, gyep (rét) 5,7228 70,24 1,92

084/32 szán tó 2,8687 90,32 2,12

094 gyep (le ge lõ) 0,4479 3,14 3,14

096/2 erdõ, gyep (rét),
ná das

109,2882 2400,39 8,42
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes

AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0102/2 erdõ, szán tó, szõ lõ 26,3865 225,86 6,40

0122 gyep (le ge lõ) 0,8012 0,56 0,56

0126 gyep (le ge lõ) 0,0627 0,04 0,04

0127/4 gyü möl csös 8,0229 236,68 1,75

0145/4 szán tó, gyep (le ge lõ) 30,1213 287,42 4,25

0192 gyep (le ge lõ) 0,0168 0,05 0,05

0194 gyep (le ge lõ) 0,3105 0,87 0,87

0201/7 szán tó 0,0791 0,82 0,82

0201/12 szán tó 0,0863 0,90 0,90

0201/16 szán tó 0,0666 0,69 0,69

0218/24 szán tó 0,1139 1,78 1,78

0218/34 szán tó 0,0994 1,55 1,55

0218/42 szán tó 0,0243 0,38 0,38

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal kép vi sel -
tet he ti ma gát. 

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán be -
lül a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz ki fo gást nyújt hat be.

Mi a kich Gá bor s. k.,

fõ igaz ga tó

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.)

h i r d e t m é n y e

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal ér te sí ti Nagy do bos te le pü lés ér de kelt rész -
arány-föld tu laj do no sa it, hogy a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló több ször mó do sí tott 1993. évi II. tör -
vény 4/B. § (5) be kez dé se alap ján

2008. április 8-án (kedd) 10.00 órakor

Nagy do bos te le pü lés Mû ve lõ dé si Há zá ban (Nagy do bos, Fõ u. 137.) nyil vá nos sor so lást tart, a „Pe tõ fi” Me zõ gaz da sá gi
Szö vet ke zet föld alap já ban lévõ rész arány-föld tu laj do nok he lyé nek meg ha tá ro zá sa cél já ból.
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A sor so lás ra ki je lölt föld rész le tek az aláb bi ak:

Te le pü lés: Nagy do bos

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ki ad ha tó te rü let 

(ha, m2)
Arany ko ro na

(összes)
Ki ad ha tó (AK)

Kor lá to zó 
in téz ke dé sek

03/5 gyü möl csös 0,3118 7,58 7,58

010/12 erdõ 0,7269 1,53 1,53

015/4 szán tó 0,7050 9,80 9,80

015/26 szán tó 0,1666 2,32 2,32

039/31 szán tó 0,5645 10,78 10,78

048 le ge lõ 0,0088 396,01 0,07 Ve ze ték jog

055/1 rét 0,6086 11,08 11,08

055/2 szán tó, rét 10,6555 189,93 173,88

066 rét 1,0672 13,02 13,02

095/16 szán tó 0,0321 0,36 0,36

095/17 szán tó, erdõ 4,4524 40,95 40,95

095/18 szán tó, fá sí tott te rü let 1,6530 11,93 11,93

095/19 szán tó, fá sí tott te rü let 2,9066 27,19 27,19

095/20 szán tó, fá sí tott te rü let 2,0464 33,04 21,66

095/21 szán tó, fá sí tott te rü let 1,8290 18,54 18,54

095/22 szán tó, fá sí tott te rü let 1,8227 17,24 17,24

095/23 szán tó, erdõ 2,5877 23,79 23,79

095/28 szán tó, erdõ 1,9310 16,61 16,61

095/29 szán tó, fá sí tott te rü let 0,5763 5,16 5,16

095/30 szán tó, fá sí tott te rü let 0,0589 7,19 0,52

095/31 szán tó, erdõ 1,9111 18,88 18,88

1137 szõ lõ 0,1468 3,57 3,57

1138 kert 0,1309 1,05 1,05

1139 szõ lõ 0,1488 3,62 3,62

1622 szõ lõ 0,1352 2,11 2,11

1623 kert 0,0930 0,74 0,74

A sor so lás nyil vá nos. A sor so lá son a szö vet ke zet gaz dál ko dá si te rü le tén még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal
ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

Az érin tett tu laj do no sok a sor so lás meg kez dé sét meg elõ zõ en egyez sé get köt het nek.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal nál
ki fo gást nyújt hat be.

Csong rá di Zol tán s. k.,
fõ igaz ga tó

1756 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/36. szám



A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. § (1) be -
kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzskönyvek sorszámát
teszi közzé:
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286590B
298863C
378804F
877982G
159336G
756424C
205988G
662660D
869984F
548194D
009505F
833877G
378519D
261577F
465304C
183524H
031951C
070647D
182154B
846192C
779288B
251584C
492667C
641315B
110518F
326151H
195347H
660042A
376746C
160703F
641537H
418860G
933892E
634890E
660989G
588337B
079991C
684807A
390449D
178946D
627556F
186279G
949584G
706306C
797622F
372533G
705236F
050299D
376312F
858581E
216760E
554379H
439237H
395798A
888253C

705708D
994771G
569900F
301131E
141092G
063218G
056485B
587980D
945430D
925085G
818305F
178347G
603715A
168759H
013952A
508124F
699823H
997155A
040381B
918281G
743799C
074171B
956892D
185783G
475235A
519199H
235316F
834750C
281769B
514436B
928961C
622920E
325579E
874268E
960209F
619871F
034566B
565665H
323063A
062734C
152758C
170237F
313718D
099231C
199283A
588713D
853445A
310044D
379894D
842494G
172237H
643833D
998435D
326937E
648736E

292660B
026562D
828682C
989074D
575541G
413067G
598588A
837457C
244029E
816207F
995900D
934248G
726187G
823292C
578611E
809785G
349109H
097390E
012577G
647487E
134791G
055747C
192062B
143689G
901555D
012720A
140319G
710650D
247755H
239365B
263649H
155285G
993350C
109297E
808966H
293493A
408753D
559080E
764794G
769741F
415958E
781441C
274646G
392953H
688681D
629113G
631065G
625129B
491465D
029273A
872115C
753470C
880381E
632121F
274521D



854936B
509634F
889919E
303493G
005352F
817593A
894882C
987700G
576023B
124458G
420274D
857106D
408410C
818603F
971339D
803320C
462082C
133653E
344938B
760778B

635456B
936139A
440839B
950062G
910319H
568415B
751186G
015408B
524470H
075857F
140701E
665902G
406939F
126132E
138643D
172640E
863821G
178127A
909680C

985246E
663775G
417054D
810111D
459701G
377455C
350120B
303728F
883814A
906241C
236671B
203232B
374509F
418210H
736510B
407288F
354752E
930152G
948785E
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Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala

A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

08.0662 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


