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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi IX.
tör vény

a 2008. március 9-i országos ügydöntõ
népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról*

I. Fejezet

A vizitdíjra és a kórházi napidíjra vonatkozó tör vényi
rendelkezések hatályon kívül helyezése

1.  § (1) Ha tá lyát vesz ti 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.)

a) II. fe je zet 1. cí mé ben a „ , va la mint vi zit díj, il let ve
kór há zi na pi díj fi ze té se mel lett” szö veg,

b) 18.  § (9) be kez dé sé nek az egész ség biz to sí tá si pénz -
tá rak ról  szóló 2008. évi I. tör vény (a továb biak ban: Eptv.)
ál tal meg ál la pí tott c) pont ja,

c) 18.  §-ának az egyes, az egész ség ügyet érin tõ tör -
vényeknek az egész ség ügyi re form mal kap cso la tos mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi CXV. tör vény (a továb biak ban:
Eü reftv.) ál tal meg ál la pí tott (9) be kez dé se,

d) 18.  § (10) be kez dés c) pont já ban az „és ez alap ján
a biz to sí tott ál tal fi ze ten dõ kór há zi na pi díj össze gé rõl”
szö veg,

e) 18/A.  § (1)–(18) be kez dé se,
f) 35/A.  §-a,
g) 36.  § (3) be kez dé sé ben az „a vi zit díj és kór há zi na pi -

díj be sze dé sé vel kap cso la tos kö te le zett sé ge it, va la mint”
szö veg,

h) 37.  § (1) be kez dé sé ben az „Az a) pont ab) al pont já -
nak al kal ma zá sa kor az el lá tá sért az e tör vény alap ján be -
sze dett vi zit dí jat és kór há zi na pi dí jat nem kell figye lembe
ven ni.” szö veg,

i) 37.  § (12) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta,
j) 83.  § (2) be kez dés f) pont ja,
k) 83.  § (6) be kez dé se.

(2) Ha tá lyát vesz ti az Ebtv. 18/A.  §-a.

2.  § (1) Nem lép ha tály ba az Eptv.
a) 48.  § (2) be kez dés b) pont já ban a „vi zit díj hoz, il let ve 

kór há zi na pi díj hoz” szö veg,
b) 64.  § (1) be kez dés b) pont ja,
c) 82.  § (1) be kez dés b) pont já ban a „vi zit díj ra, kór há zi

na pi díj ra és egyéb” szö veg,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

d) 84.  § (1) be kez dés c) pont já ban az „és ez alap ján
a pénz tár tag ál tal fi ze ten dõ kór há zi na pi díj vagy a fi ze tett
vi zit díj össze gé rõl” szö veg,

e) 126.  §-a.

(2) Ha tá lyát vesz ti az Eptv.
a) 125.  § (1) be kez dé se,
b) 131.  §-a.

(3) Az Eptv. 148.  § (2) be kez dé se az „i)–s) pont je lö lé se
m)–w) pont ra vál to zik” szö veg rész he lyett az „i)–r) pont
je lö lé se m)–v) pont ra vál to zik” szö veg gel lép ha tály ba.

3.  § (1) Ha tá lyát vesz ti a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és 
a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény

a) 39.  § (3) be kez dés a) pont já ban a „ , va la mint vi zit -
díj-kom pen zá ció” szö veg,

b) 39.  § (3) be kez dés h) pont já ban a „ , va la mint a kü lön 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott vi zit díj-kom pen zá ció fi nan -
szí ro zá sá ra” szö veg.

(2) Ha tá lyát vesz ti a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis
el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 50.  § (2) be kez dé -
sé ben az „az Eb. 18/A.  §-a alap ján fi ze ten dõ vi zit dí jat és”
szö veg.

(3) Ha tá lyát vesz ti az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó
Pénz tá rak ról  szóló 1993. évi XCVI. tör vény

a) 10.  § (1) be kez dés b) pont já ban az „és az egész ség -
ügyi szol gál ta tás igény be vé te le so rán kü lön jog sza bály
alap ján fi ze ten dõ vi zit díj hoz, il let ve kór há zi na pi díj hoz
 való hoz zá já ru lás” szö veg,

b) 10.  § (2) be kez dé sé ben az „az egész ség ügyi szol gál -
ta tás igény be vé te le so rán kü lön jog sza bály alap ján fi ze -
ten dõ vi zit díj hoz, il let ve kór há zi na pi díj hoz  való hoz zá já -
ru lást,” szö veg,

c) 50/B.  § (1) be kez dés f) pont ja,
d) 50/D.  § (2) be kez dés e) pont ja,
e) 51/B.  § (1) be kez dés b) pont ja.

(4) Ha tá lyát vesz ti az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap -
cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló
1997. évi XLVII. tör vény 4.  § (2) be kez dés s) pont ja, va la -
mint 35/A.  §-a.

(5) Ha tá lyát vesz ti az Eü reftv. 43.  § (7) be kez dé se.

(6) Ha tá lyát vesz ti az egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel -
ügye le té rõl  szóló 2006. évi CXVI. tör vény 18.  §-a.

II. Fejezet

A képzési hozzájárulásra vonatkozó tör vényi
rendelkezések hatályon kívül helyezése

4.  § (1) Ha tá lyát vesz ti a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény (a továb biak ban: Ftv.)

a) 49.  § e) pont já ban az „ál la mi lag tá mo ga tott kép zés
ke re té ben kép zé si hoz zá já ru lást,” szö veg,
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b) 51.  § (3) be kez dés a) pont já ban a „ , va la mint a kép -
zé si hoz zá já ru lás” szö veg,

c) 51.  § (4) be kez dé sé ben a „ , va la mint a kép zé si hoz -
zá já ru lás” szö veg,

d) 53.  § (1) be kez dés har ma dik mon da ta,
e) 125/A.  §-át meg elõ zõ cím, 125/A.  §-a,
f) 139.  § (8) be kez dés b) pont já ban az „és a

125/A.  §-ban” szö veg,
g) 153.  § (1) be kez dés 12. pont já ban a „ , 125/A.  §

(4) be kez dés” szö veg,
h) 153.  § (1) be kez dés 23. pont ja,
i) 2. szá mú mel lék let „I. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek -

ben nyil ván tar tott és ke zelt sze mé lyes és kü lön le ges ada -
tok” fe je zet cím „I/B. A hall ga tók ada tai” rész 1. b) pont
bb) al pont já ban az „a kép zé si hoz zá já ru lás ada tai” szö veg.

(2) Az Ftv.
a) 53.  § (1) be kez dé sé ben a „költ sé ge i nek több sé gét az

e tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint” szö veg rész he lyé -
be a „költ sé ge it – ha e tör vény más képp nem ren del ke -
zik –” szö veg,

b) 125.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben az „A KÉPZÉSI
HOZZÁJÁRULÁS, ILLETVE TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE 
ELLENÉBEN” szö veg rész he lyé be az „AZ INGYE -
NESEN ÉS A TÉRÍTÉSI DÍJÉRT” szö veg
lép.

5.  § (1) Ha tá lyát vesz ti a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXXIII.
tör vény (a továb biak ban: Ftvmód.)

a) 26.  § (2) be kez dé sé ben a „6.,”, „–18. és 24”,
„49.  §-ának e) pont ját, 125.  §-át meg elõ zõ cí mét,” és
„125/A.  §-át, 2. szá mú mel lék let „A hall ga tók ada tai”
 címének 1. bb) pont ját” szö veg,

b) 26.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
c) 26.  § (3) be kez dé sé ben az „53.  §-ának (1) be kez dé -

sét,” szö veg.

(2) Az Ftvmód. 26.  § (3) be kez dé sé ben a „8–11.” szö -
veg rész he lyé be a „9–11.” szö veg lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi CIV. tör -
vény 41.  § (2) be kez dé se.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

6.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki vé tel lel – 2008. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

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

(3) E tör vény 3.  § (6) be kez dé se 2009. ja nu ár 1-jén lép
ha tály ba.

7.  § (1) Az Ebtv. 18.  § (10) be kez dés c) pont já nak és
18/A.  § (18) be kez dés c) pont já nak e tör vény ki hir de té se -
kor ha tá lyos ren del ke zé se it kell al kal maz ni az e tör vény
ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en meg kez dett el lá tá sok te kin te -
té ben.

(2) A biz to sí tott a 2008. év ben húsz al ka lom fe let ti el lá -
tá sok után fi ze tett vi zit dí jak össze gét az Ebtv. e tör vény
 kihirdetésekor ha tá lyos 18/A.  § (17) be kez dé sé nek al kal -
ma zá sá val 2008. jú ni us 30-ig igé nyel he ti vissza. A jegy zõ
a vi zit díj vissza igény lé sé vel össze füg gõ el já rás ban az el lá -
tást igény be vevõ biz to sí tott nak a nyug tán, il let ve a szám -
lán sze rep lõ ne vét és TAJ-szá mát az el já rás be fe je zé sé ig
ke zel he ti.

(3) E tör vény ren del ke zé sei a vi zit díj be ve ze té sé vel
össze füg gés ben meg emelt pénz be li el lá tá sok össze gét
nem érin tik.

(4) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kor mányt, hogy
dol goz za ki az egész ség ügyi alap el lá tás és já ró be teg-szak -
el lá tás meg fe le lõ mû kö dé sét biz to sí tó új fi nan szí ro zá si
rend szert és leg ké sõbb 2008. áp ri lis 30-ig ter jessze az
 Országgyûlés elé.

(5) Az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en meg fi ze -
tett kép zé si hoz zá já ru lást a fel sõ ok ta tá si in téz mény e tör -
vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har minc na pon be lül kö te les
vissza fi zet ni, il let ve a fel sõ ok ta tá si in téz mény ré szé re még 
nem tel je sí tett fi ze té si kö te le zett sé get nem kell tel je sí te ni.

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

2008. évi X.
tör vény

az állami vezetõk javadalmazásának átláthatóságához 
szükséges egyes tör vénymódosításokról*

1.  § A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Ksztv.) a kö vet -
ke zõ új 12/A.  §-sal egé szül ki:

„12/A.  § (1) Az Ál la mi Szám ve võ szék az adó zás rend jé -
rõl  szóló tör vény ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá val az ál la -
mi ve ze tõ és vele egy ház tar tás ban élõ hoz zá tar to zó ja va -
gyon gya ra po dá sá nak vizs gá la tát – ki vé ve, ha a meg bí za -
tás az ál la mi ve ze tõ ha lá lá val szûnt meg – az ál la mi ve ze tõi 
meg bí za tás meg szû né se ese tén ha tás kö rei gya kor lá sá nak
meg szû né sét köve tõen ha la dék ta la nul, ál la mi ve ze tõi szol -
gá la ti jog vi szo nyá nak fo lya ma tos fenn ál lá sa – ide ért ve
a ha tás kö rök fo lya ma tos gya kor lá sát is – ese tén öt éven te
le foly tat ja.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 3-i ülés nap ján fo gad ta el.
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(2) Ha az ál la mi ve ze tõ va gyon gya ra po dá si vizs gá la ta
so rán a min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér tíz sze re -
sé nél na gyobb adó hi ányt ál la pí tot tak meg, az adó hi ány
össze ge – az azt meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -
sét köve tõen – nyil vá nos.”

2.  § A Ksztv. a kö vet ke zõ új 12/B.  §-sal egé szül ki:
„12/B.  § (1) Az ál la mi ve ze tõ sze mé lyi jö ve de lem -

adó-be val lá sá ból az össze vont adó alap össze ge, az össze -
vont adó alap adó já nak össze ge, az össze vont adó alap adó -
ját csök ken tõ adó ked vez mé nyek össze ge, a kü lön adó zó
jö ve del mek össze ge és a kü lön adó zó jö ve del mek adó já -
nak össze ge nyil vá nos, ezen ada to kat az ál la mi ve ze tõ
a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal hon lap ján való köz zé té tel cél já -
ból az adó be val lás be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ le jár -
tát kö ve tõ ti zen öt na pon be lül a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter nek meg kül di.

(2) Az ál la mi ve ze tõ il let mé nyé re, a ré szé re ki fi ze tett
 jutalomra, cél jut ta tás ra vagy pro jekt-pré mi um ra, az
 országgyûlési kép vi se lõi meg bí za tás sal ren del ke zõ ál la mi
ve ze tõ or szág gyû lé si kép vi se lõi tisz te let díj ára, il let ve az
ál la mi ve ze tõ ré szé re e meg bí za tá sá ra te kin tet tel jut ta tott
egyéb jut ta tá sok ra vo nat ko zó ada to kat a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal hon lap ján köz zé kell ten ni.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok vál to zá sa
ese tén a meg vál to zott ada to kat – a ko ráb bi adat el tá vo lí tá -
sa nél kül – a vál to zás tól szá mí tott 15 na pon be lül kell köz -
zé ten ni.”

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

(2) A Ksztv. e tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott
12/A.  §-ában meg ha tá ro zott ha tár idõt e tör vény ha tály ba -
lé pé sé tõl kezd ve kell szá mí ta ni.

(3) A tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 45 na pon be lül a
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a Miniszter -
elnöki Hi va tal hon lap ján köz zé te szi a köz tár sa sá gi el nök,
a mi nisz ter el nök, az Or szág gyû lés el nö ke, az Al kot mány -
bí ró ság el nö ke és a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke tisz te let díj -
ár ól és jut ta tá sa i ról  szóló 2000. évi XXXIX. tör vény
hatályba lépésétõl kez dõ dõ en mi nisz ter el nö ki, mi nisz te ri,
ál lam tit ká ri, szak ál lam tit ká ri, po li ti kai ál lam tit ká ri, köz -
igaz ga tá si ál lam tit ká ri, cím ze tes ál lam tit ká ri, va la mint
 helyettes ál lam tit ká ri tiszt sé get be töl tõ sze mé lyek re vo -
nat ko zó, a Ksztv. 12/B.  § (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ada to kat.

(4) A Ksztv. 55.  § (1) be kez dé sé ben az „Egy miniszté -
riumban leg fel jebb öt” szö veg rész he lyé be az „A Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal ban és a mi nisz té ri u mok ban össze sen leg -
fel jebb a kor mány ta gok szá ma öt szö rö sé nek meg fe le lõ
szá mú” szö veg lép.

(5) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 19/A.  § (1) be kez -
dés i) pont já ban a „17.  § (8) be kez dé se” szö veg rész he lyé -
be a „17.  § (2) be kez dés f) pont ja vagy (8) be kez dé se” szö -

veg lép. A Ktv. 19/A.  § (1) be kez dés i) pont já nak e tör -
vénnyel mó do sí tott ren del ke zé se it az e tör vény ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ má so dik hó nap elsõ nap ját köve tõen kö zölt
fel men té sek re kell al kal maz ni.

(6) A Ktv. 62.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adat -
szol gál ta tást 2008. év ben nem kell tel je sí te ni.

(7) A köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el nök, az Or szág -
gyû lés el nö ke, az Al kot mány bí ró ság el nö ke és a Leg fel -
sõbb Bí ró ság el nö ke tisz te let díj ár ól és jut ta tá sa i ról  szóló
2000. évi XXXIX. tör vény 22.  §-ában a „18.  §-a sze rin ti,
a meg szûnt tiszt sé gé re uta ló el ne ve zés hasz ná la tá ra” szö -
veg rész he lyé be a „18.  §-a sze rin ti, a meg szûnt tiszt sé gé re
uta ló el ne ve zés hasz ná la tá ra, va la mint ké rel mé re – ha a
reá irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tárt be töl töt te – a 14.  §
sze rin ti jut ta tás ra” szö veg lép.

4.  § A Ktv. 80.  §-a a kö vet ke zõ új (5)–(6) be kez dé sek kel 
egé szül ki:

„(5) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a szol gál ta tó
köz pon tot ren de let ben je löl je ki.

(6) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az e tör vény
VI. fe je ze té ben a szol gál ta tó köz pont szá má ra meg ál la pí -
tott ha tás kö rök 2009. már ci us 1-jé ig tör té nõ gya kor lá sá ra
más szer vet vagy szer ve ket je löl jön ki.”

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

2008. évi XI.
törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület tagjai
megbízatása megszûnésének egyes kérdéseirõl*

Az Or szág gyû lés az Al kot mány 61. § (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott tárgy kör ben a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

1. § (1) Az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let (a to -
váb bi ak ban: Tes tü let) e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en
meg vá lasz tott el nö ké nek és más tag ja i nak meg bí za tá sa a
rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény
(a to váb bi ak ban: Rttv.) 37. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ese te ken kí vül a tör vény ere jé nél fog va ak kor is meg -
szû nik, ha az Rttv. ha tá lyát vesz ti.

(2) Ha a Tes tü let el nö ké nek és más tag ja i nak a meg bí za -
tá sa az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben szû nik
meg, az érin tett sze mé lye ket to váb bi hat hó na pon ke resz -
tül a ko ráb bi havi dí ja zá suk nak meg fe le lõ össze gû kü lön
jut ta tás il le ti meg.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 17-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2. § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a tör vény az Rttv. ha tály vesz té sét kö ve tõ na pon
ha tá lyát vesz ti.

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

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
55/2008. (III. 26.) Korm.

rendelete

az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott
2008. évi egyedi támogatásokról, ellentételezésekrõl,
valamint az egyéb vállalati támogatások keretében

nyújtott termelési támogatásokról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2007. évi CLXIX. tör vény 84.  §-ának (1) be kez dé se
c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az érin tett gaz dál ko dó szer ve ze tek e ren de let alap -
ján a 2008. gaz da sá gi évre a köz pon ti költ ség ve tés bõl
(XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um fe je zet,
27. cím szám, 1. al cím szám, 2. és 3. jog cím-cso port szám,
va la mint a XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet, 15. cím -
szám, 2. al cím szám, 1. jog cím-cso port szám, 2. jog cím -
szám) leg fel jebb a (2)–(3) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott
össze gû egye di tá mo ga tá so kat, il let ve el len té te le zé se ket
igé nyel he tik.

(2) Bá nyá sza ti tá mo ga tá sok:

M Ft
2008. év

a) bá nya be zá rás ra 1000,0

b) me cse ki urán bá nyá szok bal ese ti já ra -
dé ka i nak és egyéb kár té rí té si kö te le zett -
sé ge i nek át vál la lá sá ra 210,0

(3) A hely kö zi sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sok és a
vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé nek el len té te le zé se:

M Ft
2008. év

a) költ ség té rí tés a MÁV-START Vas úti
Sze mély szál lí tó Zrt. (a továb biak ban:
MÁV-START) sze mély szál lí tá si köz szol -
gál ta tá sa i hoz 113 000,0

M Ft
2008. év

b) költ ség té rí tés a Gyõr-Sopron-Eben -
furti Vas út Zrt. (a továb biak ban:
GYSEV) sze mély szál lí tá si közszolgál -
tatásaihoz 4 755,9

c) költ ség té rí tés Ma gyar Ál lam vas utak
Zrt. (a továb biak ban: MÁV) személy -
szállítási köz szol gál ta tá sa i hoz 280,0

d) költ ség té rí tés a 2004. évi XXXIII. tör -
vény 9.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
szer zõ dés sel ren del ke zõ au tó busszal szol -
gál ta tást vég zõ tár sa sá gok (a továb biak -
ban: au tó busszal szol gál ta tást vég zõ
tár sa sá gok) hely kö zi sze mély szál lí tá si
köz szol gál ta tá sa i hoz 8 000,0

e) költ ség té rí tés a MÁV ál tal mûköd -
tetett vas úti pá lya há ló zat hoz 8 825,6

f) költ ség té rí tés a GYSEV ál tal mûköd -
tetett vas úti pá lya há ló zat hoz 640,0

2.  §

(1) Az 1.  § (2) be kez dés a) pont ese té ben a költ ség ve té si 
elõ irány zat a Bá nya va gyon-hasz no sí tó Köz hasz nú Tár sa -
ság (a továb biak ban: Kht.) ál tal a szén bá nyá sza ti szer ke -
zet át ala kí tás ból át vett, to váb bá a bá nyá szat ban je lent ke zõ
egyéb ál la mi kö te le zett sé gek – köz tük az ál la mi tu laj do nú
med dõ szén hid ro gén ku tak ke ze lé se és a bá nya-erõ mû
 integrációs szer zõ dé sek meg kö té se kor még nem is mert
kö te le zett sé gek – va gyon ér té ke sí tés bõl nem fe de zett
 részét fi nan szí roz za. A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra havi üte -
me zés sel, a Kht. ál tal a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz -
té ri um nak (a továb biak ban: GKM) tárgy hó 20-áig meg -
kül dött lik vi di tá si terv alap ján ke rül sor. A lik vi di tá si terv -
ben a Kht. kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé nél pénz ügyi for -
rás ként elõ ször az adott idõ szak ban a va gyon ér té ke sí tés -
bõl szár ma zó be vé telt kell elõ irá nyoz ni. A GKM az Adó-
és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a továb biak ban: APEH)
felé a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a Kht. kez de mé nye zé se
alap ján in téz ke dik. A tá mo ga tás jog cí men kén ti fel hasz ná -
lá sá ról a Kht. ha von ta – a tárgy hót kö ve tõ hó nap ban – tá jé -
koz ta tást ad a GKM-nek.

(2) Az 1.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja ese té ben a
 Mecsek-Öko Kör nye zet vé del mi Zrt. ál tal ki fi ze tett, az
urán bá nyá szat ban 1993. de cem ber 31-ig ke let ke zett bal -
ese ti já ra dé ko kat és a mun ka vég zés sel kap cso la tos egyéb
kár té rí té si kö te le zett sé ge ket a köz pon ti költ ség ve tés
 havonta utó lag – az APEH-en ke resz tül – meg té rí ti a GKM 
ál tal be nyúj tott el szá mo lás alap ján.

(3) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek a)–c) pont ja ese té ben
a MÁV-START, a MÁV és a GYSEV sze mély szál lí tá si
köz szol gál ta tá sa i hoz nyúj tott költ ség té rí tést (ide ért ve az
or szá gos mú ze u mok, az Or szág ház, va la mint a Ter ror
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Háza Mú ze um is ko lai cso por tos, díj men tes igény be vé te lé -
vel tör té nõ lá to ga tá sá ból adó dó be vé tel ki esés el len té te le -
zé sét) az APEH ré szé re meg kül dött, a (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott pénz for gal mi terv ben sze rep lõ havi rész le -
tek ben a tárgy hó elsõ mun ka nap já tól igé nyel he ti, ame lye -
ket ré szé re az APEH a tárgy hó 15-éig fo lyó sít. Ha a tár sa -
ság a sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz nyúj tott költ -
ség té rí tés tárgy ha vi rész le tét tárgy hó 12-éig nem igény li,
ak kor az APEH a tárgy ha vi rész le tet az igény lés benyúj -
tásának nap ját kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül fo lyó sít ja
 részére.

(4) A MÁV-START, a MÁV, a GYSEV – a vár ha tó
gaz da sá gi fo lya ma to kon ala pu ló – pénz for gal mi ter vet
 készítenek, és azt a GKM ré szé re meg kül dik. A vasúttár -
saságok hely kö zi sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz
nyúj tott költ ség té rí tés havi fo lyó sí tá si üte me zé sét a gaz da -
sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, va la mint a pénz ügy mi nisz -
ter ál tal együt te sen jó vá ha gyott pénz for gal mi terv tar tal -
maz za. A pénz for gal mi terv a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter, va la mint a pénz ügy mi nisz ter együt tes jóvá -
hagyásával mó do sít ha tó. A MÁV-START, a MÁV, a
GYSEV a GKM ré szé re min den nap tá ri ne gye dé vet meg -
elõ zõ hó nap 20-áig pénz for gal mi je len tést és elõ re jel zést
nyúj ta nak be, amely ben a tár sa ság be mu tat ja a meg elõ zõ
idõ szak tény le ges pénz for gal ma és a jó vá ha gyott pénz for -
gal mi terv kö zöt ti el té ré sek oka it. A pénz for gal mi je len tés
és elõ re jel zés alap ján a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
a pénz ügy mi nisz ter rel együt te sen dönt het a pénz for gal mi
terv mó do sí tá sá ról.

(5) Az 1.  § (3) be kez dé se d) pont ja ese té ben a GKM
– a Pénz ügy mi nisz té ri um mal tör té nõ elõ ze tes egyez te tés
után – az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás ról  szóló 2004. évi XXXIII. tör vény 10.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti ké rel met be nyúj tó au tó busszal vég -
zett hely kö zi köz szol gál ta tást vég zõ tár sa sá gok kal kö tött
köz szol gál ta tá si szer zõ dés zá ra dé ká ban ren del ke zik a
költ ség té rí tés rõl. A költ ség té rí tés fo lyó sí tá sá ról a GKM az 
APEH felé az e szer zõ dés zá ra dé ká ban fog lalt üte me zés
alap ján in téz ke dik.

(6) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek e) és f) pont ja ese té ben a
vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé hez a MÁV és a GYSEV
ré szé re nyúj tott költ ség té rí tés ha von ként egyen lõ rész le -
tek ben ve he tõ igény be, ame lyet a MÁV és a GYSEV a
tárgy hó elsõ nap já tól igé nyel het, és ame lyet az APEH az
igény lést kö ve tõ 15 na pon be lül fo lyó sít.

3.  §

A tá mo ga tá sok, il let ve a költ ség té rí té sek fo lyó sí tá sa az
1.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja, va la mint az 1.  § (3) be kez -
dé sé nek a)–f) pont ja ese té ben az APEH 10032000-
01905049 Egye di tá mo ga tás fo lyó sí tá si szám lá ról, az 1.  §
(2) be kez dé sé nek b) pont ja ese té ben a 10032000-
01905135 Egyéb vál la la ti tá mo ga tás fo lyó sí tá si szám lá ról
tör té nik az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény

ren del ke zé sei alap ján. Az 1.  § (2) be kez dé se ese té ben
a szük sé ges iga zo lá sok csa to lá sa alap ján tör té nõ tá mo ga -
tás fo lyó sí tá sá ra, el len õr zé sé re az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény sze rin ti fo lyó sí tá si és el len õr zé si
sza bá lyok irány adók.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és 2009. már ci us 31-én a ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
56/2008. (III. 26.) Korm.

rendelete

a bírósági ügyintézõk által ellátható
egyes feladatokról

A Kor mány az Or szá gos Íté lõ táb la szék he lyé nek és ille -
té kességi te rü le té nek meg ál la pí tá sá ról, va la mint az igaz -
ság szol gál ta tás mû kö dé sét érin tõ egyes tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 1999. évi CX. tör vény 164.  § (4) be kez dé sé -
ben, a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény
395.  § (3) be kez dé sé ben és a bün te tõ el já rás ról  szóló
1998. évi XIX. tör vény 604.  § (1) be kez dés c) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de let ha tá lya az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá -
la ti vi szo nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 6.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott azon bí ró sá gi ügy in té -
zõk re ter jed ki, akik pol gá ri, gaz da sá gi, köz igaz ga tá si és
mun ka ügyi ügyek ben, va la mint bün te tõ ügyek ben ítél ke zõ
bíró vagy ta nács mel lé, to váb bá igaz ga tá si ügy ben el já ró
bí ró sá gi ve ze tõ (a továb biak ban együtt: bíró) mel lé ke rül -
tek be osz tás ra.

A bírósági ügyintézõ feladatellátásának alapelvei

2.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ az egyéb jog sza bá lyok ban rög zí -
tett fel ada tai mel lett az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel -
ada to kat lát hat ja el.
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3.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ a bí ró ság elõt ti pe res és nem pe res
el já rá sok ban tár gya lá son (meg hall ga tá son) kí vül jár el.

4.  §

(1) A bíró az ügyet – az in téz ke dés nek az ügy irat ra tör -
té nõ fel jegy zé se mel lett – a bí ró sá gi ügy in té zõ fel adat kö -
ré bõl bár mi kor ma gá hoz von hat ja. A bíró a bí ró sá gi ügy in -
té zõt fel ada tai el lá tá sá ról be szá mol tat hat ja, és kö te lez he ti,
hogy a fel adat tel je sí té sét az irat be mu ta tá sá val iga zol ja.

(2) A bí ró sá gi ügy in té zõ a bí ró nak az ügy irat ra fel jegy zett
uta sí tá sá nak, uta sí tás mó do sí tá sá nak meg fele lõen jár el.

(3) A bí ró sá gi ügy in té zõ kér he ti az uta sí tás pon to sí tá sát
vagy az üggyel kap cso lat ban egyéb ál lás fog la lás adá sát.

5.  §

(1) A bí ró sá gi ügy in té zõ az e ren de let ben és az egyéb
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott, a bíró uta sí tá sá nak meg -
fele lõen ön ál ló an el jár va, ön ál ló alá írá si jog gal ren del kez -
ve meg ho zott vég zé sek és meg tett in téz ke dé sek mel lett,
a bíró uta sí tá sá nak meg fele lõen el ké szí ti a nem az ügy
 érdemében ho zott, a bíró ál tal meg je lölt egyéb ha tá ro za tok 
és in téz ke dé sek ter ve ze tét.

(2) A bí ró sá gi ügy in té zõ a bí ró ság egyes el já rá si cse lek -
mé nyei so rán – erre irá nyu ló bí rói uta sí tás ese tén – jegy zõ -
könyv ve ze tõi fel ada to kat lát el. A jegy zõ könyv ve ze tés re
adott bí rói uta sí tást az ügy irat ra nem kell fel je gyez ni.

6.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ egyéb – a bí ró sá gon fog lal koz ta -
tott – igaz ság ügyi al kal ma zott ál tal el lát ha tó fel ada to kat is
el vé gez het, ha az ezek re vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott ké pe sí té si és egyéb fel té te lek nek meg -
fe lel.

A polgári, a gazdasági, a közigazgatási és a munkaügyi
peres eljárás során ellátható feladatok

7.  §

(1) A bí ró sá gi ügy in té zõ elsõ fo kon a pe res el já rás ban
a) hi ány pót lás ra fel hí vó,
b) ke re set le ve let idé zés ki bo csá tá sa nél kül a Pol gá ri

per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény (a továb biak -
ban: Pp.) 130.  § (1) be kez dés i) és j) pont ja alap ján eluta -
sító,

c) iga zo lá si ké rel met a Pp. 106.  § (2)–(3) be kez dé se
alap ján el uta sí tó,

d) idé zõ,
e) ügy gond no kot ki ren de lõ,
f) a bi zo nyí tá si el já rás sal járó költ sé gek fe de zé sé re elõ -

re lát ha tó an szük sé ges összeg bí ró ság nál tör té nõ elõ ze tes
le té te lé re kö te le zõ,

g) költ ség men tes ség, il le ték fel jegy zé si jog en ge dé lye -
zé se irán ti ké re lem el bí rá lá sá ra vo nat ko zó, va la mint költ -
ség men tes ség, il le ték fel jegy zé si jog meg vo ná sá ról  szóló,

h) per költ ség biz to sí ték össze gé rõl ren del ke zõ,
i) az íté let és az el já rást be fe je zõ vég zés kéz be sí té sé nek 

ese tét ki vé ve, a kéz be sí té si vé le lem meg dön té se irán ti
 kérelmet a Pp. 106.  § (2)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak ra
 figyelemmel el uta sí tó,

j) tol mács ki ren de lé sé re vo nat ko zó,
k) az el já rás szü ne te lé sét meg ál la pí tó,
l) az el já rás fél be sza ka dá sát a Pp. 111.  § (2)–(4) be kez -

dé se alap ján meg ál la pí tó,
m) a bí ró sá gi ügy in té zõ ál tal meg ho zott vég zé sek

 tekintetében ki ja ví tó és ki egé szí tõ,
n) a bí ró sá gi ügy in té zõ ál tal meg ho zott, a Pp. 227.  §

(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a bí ró sá got nem kötõ
vég zé sek meg vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó
vég zést hoz hat.

(2) A bí ró sá gi ügy in té zõ elsõ fo kon a pe res el já rás ban
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott vég zé sek meg ho za ta lán 
fe lül

a) ira to kat sze rez het be más bí ró ság tól, ügyész ség tõl,
ha tó ság tól vagy szer ve zet tõl,

b) ira to kat küld het meg más bí ró ság nak, ügyész ség nek
vagy ha tó ság nak,

c) ál la mi és he lyi ön kor mány za ti szer vet, ha tó sá got,
köz tes tü le tet, gaz dál ko dó szer ve ze tet, ala pít ványt, köz ala -
pít ványt és tár sa dal mi szer ve ze tet ke res het meg tájékoz -
tatás adá sa, ada tok köz lé se, át adá sa iránt,

d) a per be hí vot tat ér te sít he ti a be avat ko zás le he tõ sé gé rõl,
e) tá jé koz ta tást ad hat ar ról, hogy az is me ret len he lyen

tar tóz ko dó fél szá má ra mi lyen fel té te lek mel lett rendel -
hetõ el a hir det mé nyi kéz be sí tés,

f) hir det mé nyi kéz be sí tést ren del het el,
g) kül föld re tör té nõ kéz be sí tés hez szük sé ges in téz ke -

dé se ket te het,
h) meg te he ti a ke re set le vél és az el já rást be fe je zõ ér de -

mi ha tá ro zat kéz be sí té se ese té ben a kéz be sí té si vé le lem
be ál lá sa kor szük sé ges in téz ke dé se ket,

i) az el já rás ban részt vett sze mé lyek meg hall ga tá sán
 kívül meg te he ti az el ve szett (meg sem mi sült) ira tok pót lá sa 
irán ti in téz ke dé se ket,

j) in téz ked het a jog erõ meg ál la pí tá sa és a fél nek er rõl
 való ér te sí té se tár gyá ban,

k) in téz ked het a jog erõs ha tá ro za ton ala pu ló szak ér tõi
díj, tol mács díj, ta nú díj és ügy gond no ki díj ki uta lá sa tár -
gyá ban,

l) in téz ked het a vég zés el le ni fel leb be zés má sod pél dá -
nyá nak a fel leb be zõ fél el len fe lé nek tör té nõ meg kül dé se
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iránt, egy ben fel hív hat ja a fel leb be zõ fél el len fe lét a fel -
leb be zés re vo nat ko zó ész re vé te lek meg té te lé re,

m) az ira to kat fel leb be zés foly tán fel ter jeszt he ti a má -
sod fo kú bí ró ság hoz,

n) az ira to kat fe lül vizs gá la ti ké re lem foly tán fel ter -
jeszt he ti a Leg fel sõbb Bí ró ság hoz, és ér te sít he ti a jog erõs
ha tá ro za tot hozó bí ró sá got az el já rás meg in dí tá sá ról a
 felülvizsgálati ké re lem má so la tá nak meg kül dé sé vel.

8.  §

(1) A bí ró sá gi ügy in té zõ a gyer mek tar tá sa, el he lye zé se, 
ille tõ leg a szü lés sel kap cso la tos kö ve te lé sek irán ti, to váb -
bá az apa ság és a szár ma zás meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló
egyéb pe rek ben – az is me ret len he lyen lévõ al pe res, anya,
il let ve gyer mek tar tóz ko dá si he lyé nek meg ál la pí tá sa ér de -
ké ben – el ren del he ti az al pe res, az anya, il let ve a gyer mek
fel ku ta tá sát.

(2) Ha az al pe res, az anya, il let ve a gyer mek fel ku ta tá sa
el ren de lé sé nek oka meg szûnt, a bí ró sá gi ügy in té zõ jo go -
sult az er rõl  szóló vég zést meg hoz ni, és an nak meg kül dé -
sé vel ha la dék ta la nul ér te sí te ni az ille té kes rend õrkapi -
tányságot.

9.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ köz igaz ga tá si per ben a Pp. 331.  §
alap ján meg küld he ti a ke re set le ve let a köz igaz ga tá si
szerv nek.

10.  §

(1) A bí ró sá gi ügy in té zõ má sod fo kon a pe res el já rás ban
a 7.  § (1) be kez dés a) és c)–n) pont ja i ban meg ha tá ro zott
vég zést hoz hat.

(2) A bí ró sá gi ügy in té zõ má sod fo kon a pe res el já rás ban
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott vég zé sek meg ho za ta lán 
fe lül a 7.  § (2) be kez dés a)–c), e)–g) és i)–l) pont ja i ban
meg ha tá ro zott fel ada to kat lát hat ja el, to váb bá in téz ked het
a fel leb be zé si el len ké re lem nek, ille tõ leg a csat la ko zó fel -
leb be zés má sod pél dá nyá nak a fel leb be zõ fél szá má ra tör -
té nõ kéz be sí té se iránt, va la mint az ira to kat fel leb be zés
foly tán fel ter jeszt he ti a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult
bí ró ság hoz.

11.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ a 7.  § (1) be kez dé sé ben és a 10.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vég zé se ket ab ban az eset -
ben hoz hat ja meg, ha a bí rói uta sí tás a dön tés va la mennyi
tar tal mi ele mé re ki ter jed.

A polgári, a gazdasági, a közigazgatási és a munkaügyi
nemperes eljárás során ellátható feladatok

12.  §

(1) A bí ró sá gi ügy in té zõ nem pe res el já rás ban – ha jog -
sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – elsõ fo kon el jár hat

a) a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban a Pp. 316.  §
(3) be kez dé sé ben és 320.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt in téz -
ke dé sek ki vé te lé vel,

b) a bí ró sá gi le té ti el já rás ban,
c) az el tûnt nek nyil vá ní tá si el já rás ban,
d) az ál ta lá nos meg ha tal ma zot tak név jegy zé ké be  való

be jegy zés, il let ve az ál ta lá nos meg ha tal ma zás vissza vo ná -
sa vagy fel mon dá sa irán ti el já rás ban,

e) a gond nok ol tak jegy zé ké nek ve ze té sé vel kap cso la -
tos el já rás ban,

f) a vá lasz tott bí ró sá gi ha tá ro za tok jegy zé ké nek ve ze té -
sé vel kap cso la tos el já rás ban.

(2) A bí ró sá gi ügy in té zõ nem pe res el já rás ban – ha jog -
sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – elsõ fo kon el jár hat, de
az ügy ér de mé ben vég zés meg ho za ta lá ra nem jo go sult

a) az egye sü le tek, a tár sa dal mi szer ve ze tek, va la mint a
sport ági szak szö vet sé gek jogi sze mé lyi ség gé nyil vá ní tott
szer ve ze ti egy sé ge i nek nyil ván tar tás ba vé te lé vel, vál to -
zás be jegy zé sé vel és tör lé sé vel kap cso la tos el já rás ban,

b) az ala pít vány – a köz ala pít vány és a pár tok mû kö dé -
sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló 1989. évi XXXIII. tör vény
9/A.  §-ában fog lal tak alap ján lét re ho zott ala pít vány ki vé -
te lé vel – nyil ván tar tás ba vé te lé vel, vál to zás be jegy zé sé vel, 
tör lé sé vel kap cso la tos el já rás ban,

c) az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás ban 
 való rész vé tel jó vá ha gyá sa irán ti el já rás ban,

d) az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás
nyil ván tar tás ba vé te lé vel, vál to zás be jegy zé sé vel, tör lé sé -
vel kap cso la tos el já rás ban,

e) a jog ta ná cso si név jegy zék ve ze té sé vel (be jegy zés,
tör lés, vál to zá sok be jegy zé se) kap cso la tos el já rás ban.

(3) A bí ró sá gi ügy in té zõ a holt nak nyil vá ní tá si el já rás -
ban, a holt nak nyil vá ní tó vég zés mó do sí tá sa vagy ha tá lyon 
kí vül he lye zé se irán ti el já rás ban, to váb bá a ha lál té nyé nek
meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás ban elsõ fo kon el jár hat
– ki vé ve, ha bi zo nyí tás fel vé te lé re vagy az ér de kel tek
meg hall ga tá sá ra ke rül sor –, de az ügy ér de mé ben vég zés
meg ho za ta lá ra nem jo go sult.

13.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ a csõd el já rás ban elsõ fo kon jo go sult
a) az el já rást meg szün te tõ vég zés köz zé té te lé nek el ren -

de lé sé re;
b) az el já rás meg szün te té sé re, ha
ba) a csõd el já rás irán ti ké rel met nem az arra jo go sult

nyúj tot ta be,
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bb) a hi ány pót lás ra vissza adott ké rel met a be je len tõ
8 na pon be lül nem egé szí tet te ki, vagy azt is mét hi á nyo san
ter jesz tet te elõ,

bc) nincs meg a csõd el já rás ról és fel szá mo lá si el já rás -
ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.)
8.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt szer vek elõ ze tes egyetér -
tése.

14.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ a fel szá mo lá si el já rás ban elsõ
 fokon jo go sult

a) a szü ne te lés meg ál la pí tá sá ra a hi te le zõ és az adós
kö zös ké rel me alap ján;

b) a fel szá mo lás el ren de lé se irán ti ké re lem ér de mi
vizs gá lat nél kü li el uta sí tá sá ra, ha

ba) azt nem az arra jo go sult ter jesz tet te elõ,
bb) a hi ány pót lás ra vissza adott ké rel met a be je len tõ

8 na pon be lül nem egé szí tet te ki, vagy azt is mét hi á nyo san
ter jesz tet te elõ,

bc) az adós, ille tõ leg a ké rel me zõ vagy a Cstv. 8.  §
(1) be kez dé sé ben meg je lölt szer vek egyet ér té se hi ány zik,

bd) a jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat ban meg ál la pí tott tel je -
sí té si ha tár idõ a ké re lem bí ró ság hoz ér ke zé sé nek idõ pont -
já ban még nem telt el;

c) 30 nap ha la dé kot biz to sí ta ni az adós ré szé re a tar to -
zás ki egyen lí té sé re;

d) fel hív ni az adós ve ze tõ jét a Cstv. 31.  § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek tel je sí té sé re.

15.  §

A he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sá ról
 szóló 1996. évi XXV. tör vény (a továb biak ban e ren de let
al kal ma zá sá ban: Tv.) alap ján a bí ró sá gi ügy in té zõ elsõ
 fokon jo go sult

a) a pénz ügyi gond nok je len té sé nek az ön kor mány zat
és a hi te le zõ ré szé re tör té nõ meg kül dé sé re;

b) a ké re lem ér de mi vizs gá lat nél kü li el uta sí tá sá ra, ha
ba) azt nem az arra jo go sult ter jesz tet te elõ,
bb) a be je len tõ a hi ány pót lás ra vissza adott ké rel met

8 na pon be lül nem egé szí tet te ki, vagy azt is mét hi á nyo san
ter jesz tet te elõ,

bc) a pol gár mes ter a kép vi se lõ-tes tü let fel ha tal ma zá sa
nél kül járt el, ki vé ve, ha a pol gár mes ter a Tv. 5.  § (2) be -
kez dé se sze rint kez de mé nyez te az el já rást, vagy

bd) a hi te le zõ a Tv. 7.  §-ában meg ha tá ro zott idõ tar tam
elõtt kez de mé nyez te az el já rást;

c) a Tv. 22.  § (1) be kez dé sé ben és 25.  § (5) bekezdé -
sében írt ha tár idõ ket meg hosszab bí ta ni;

d) a he lyi ön kor mány zat és a hi te le zõ ki fo gá sa it hi ány -
pót lás ra vissza ad ni.

16.  §

A nem pe res el já rá sok so rán a 7.  § és a 10.  § ren del ke zé -
se it meg fele lõen al kal maz ni kell.

A büntetõeljárásban ellátható feladatok

17.  §

A nyo mo zá si bíró uta sí tá sa alap ján a bí ró sá gi ügy in té -
zõ, ha az ülé sen jegy zõ könyv ve ze tõ ként vett részt, el ké -
szít he ti a kü lö nö sen vé dett tanú ki hall ga tá sá ról fel vett
jegy zõ könyv ki vo na tát a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi
XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) 213.  § (2) be kez dé se
sze rint.

18.  §

(1) A bí ró sá gi ügy in té zõ a Be. 70.  § (5) be kez dé se alap -
ján az is me ret len he lyen tar tóz ko dó ter helt ré szé re a hi va -
ta los ira tok hir det mé nyi úton tör té nõ kéz be sí té se iránt
 intézkedhet.

(2) A bí ró sá gi ügy in té zõ a Be. 70.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja és (2) be kez dé se alap ján a hi va ta los ira tot az érin -
tett sze mély ré szé re sze mé lye sen is kéz be sít he ti, ille tõ leg
az érin tett sze mély a hi va ta los ira tot a bí ró sá gi ügy in té zõ -
tõl a bí ró sá gon is át ve he ti.

19.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ a Be. 70/B.  § alap ján az el já rás
 során ke let ke zett irat ról má so la tot ké szít het és ad hat ki.

20.  §

(1) A bí ró sá gi ügy in té zõ ál la mi és he lyi ön kor mány za ti
szer vet, ha tó sá got, köz tes tü le tet, gaz dál ko dó szer ve ze tet,
ala pít ványt, köz ala pít ványt és tár sa dal mi szer ve ze tet
 kereshet meg tá jé koz ta tás adá sa, ada tok köz lé se, át adá sa,
ille tõ leg ira tok ren del ke zés re bo csá tá sa vé gett a Be. 71.  §
(1) és (2) be kez dé se alap ján.

(2) A bí ró sá gi ügy in té zõ a bí ró sá gi ügy vi tel sza bá lyai
sze rint jo go sult ira tok meg kül dé sé re más bí ró ság, ügyész,
nyo mo zó ha tó ság és más ha tó ság szá má ra. A bí ró sá gi ügy -
in té zõ meg ke res he ti a bí ró sá got, az ügyészt, a nyo mo zó
ha tó sá got és más ha tó sá got ira tok meg kül dé se és a meg -
kül dött ira tok vissza kül dé se iránt.

21.  §

(1) A bí ró sá gi ügy in té zõ az is me ret len he lyen tartóz -
kodó ter helt vagy tanú tar tóz ko dá si he lyé nek fel ku ta tá sa
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 érdekében a Be. 73.  § alap ján a ter helt vagy a tanú lakó -
helyének, ille tõ leg tar tóz ko dá si he lyé nek a meg ál la pí tá sa
iránt in téz ked het. A bí ró sá gi ügy in té zõ a kö rö zés el ren de -
lé sé re és az el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sá ra nem jo go sult.

(2) A bí ró sá gi ügy in té zõ a la kó hely és a tar tóz ko dá si
hely meg ál la pí tá sa iránt a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és
lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szer vet ke re si
meg. A bí ró sá gi ügy in té zõ a ter helt vagy a tanú tartóz -
kodási he lyé nek fel de rí té se vé gett jo go sult a rend õrség
meg ke re sé sé re.

22.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ a fo lya mat ban lévõ ügyet az egye -
sí tés kér dé sé ben ha tá ro zat ho za tal ra jo go sult bí ró ság nak
az egye sí tés meg fon to lá sa ér de ké ben meg küld he ti a Be.
265.  § (1) be kez dé se alap ján.

23.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ban
jo go sult

a) a Be. 358.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján az ira to -
kat vissza kül de ni az elsõ fokú bí ró ság nak, ha a fel leb be zé -
se ket vissza von ták,

b) a vád lott nak és a vé dõ nek kéz be sí te ni a más ál tal
 bejelentett fel leb be zést, va la mint a má sod fo kú bí ró ság
mel lett mû kö dõ ügyész in dít vá nyát a Be. 358.  § (1) be kez -
dés d) pont ja alap ján,

c) a vád lott vagy a védõ fel leb be zé sé nek in do ko lá sát
– ha azt a má sod fo kú bí ró ság elõtt ter jesz tet ték elõ – meg -
kül de ni a má sod fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész nek
a Be. 358.  § (1) be kez dés e) pont ja alap ján.

24.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ a har mad fo kú bí ró sá gi el já rás ban
jo go sult

a) a Be. 390.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján az ira to -
kat vissza kül de ni a má sod fo kú bí ró ság nak, ha a fel leb be -
zé se ket vissza von ták,

b) a vád lott nak és a vé dõ nek kéz be sí te ni a más ál tal
 bejelentett fel leb be zést, va la mint a har mad fo kú bí ró ság
mel lett mû kö dõ ügyész in dít vá nyát a Be. 390.  § (1) be kez -
dés d) pont ja alap ján,

c) a vád lott vagy a védõ fel leb be zé sé nek in do ko lá sát
– ha azt a har mad fo kú bí ró ság elõtt ter jesz tet ték elõ – meg -
kül de ni a har mad fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész nek
a Be. 390.  § (1) be kez dés e) pont ja alap ján.

25.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ a per újí tá si el já rás ban jo go sult az
alap ügy ira ta i nak be szer zé se iránt in téz ked ni a Be. 412.  §
(1) be kez dé se alap ján.

26.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ a fe lül vizs gá la ti el já rás ban jo go sult
a) a fe lül vizs gá la ti in dít vány elõ ter jesz tõ jé nek és a jo -

go sult nak ész re vé te le zés re meg kül de ni a fe lül vizs gá la ti
in dít ványt, va la mint az ügyész nyi lat ko za tát a Be. 422.  §
(4) be kez dé se alap ján,

b) a ter helt és vé dõ je ré szé re ész re vé te le zés re meg kül -
de ni a más ál tal be nyúj tott fe lül vizs gá la ti in dít ványt és az
arra tett ügyé szi nyi lat ko za tot a Be. 422.  § (4) be kez dé se
alap ján,

c) a ma gán vá das el já rás ban vagy pót ma gán vád alap ján
foly ta tott el já rás ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott
 felülvizsgálati in dít ványt a ma gán vád ló nak, ille tõ leg a
pót ma gán vád ló nak ész re vé te le zés re meg kül de ni a Be.
422.  § (2) és (4) be kez dé se alap ján.

27.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ a tör vényesség ér de ké ben be je len -
tett jog or vos la ti el já rás ban jo go sult a ter helt nek és a vé dõ -
nek ész re vé te le zés re meg kül de ni a tör vényesség ér de ké -
ben be je len tett jog or vos la ti in dít ványt a Be. 434.  § (3) be -
kez dé se sze rint.

28.  §

(1) A bí ró sá gi ügy in té zõ a Be. 528.  § (2) be kez dé se és
a Be. 532.  § (4) be kez dé se alap ján ér te sít he ti az ügyészt,
ha az ügyész a tár gya lás nak a vád lott tá vol lé té ben  való
meg tar tá sát in dít vá nyoz ta, és a vád lott tar tóz ko dá si he lye
a tár gya lás meg kez dé se elõtt is mert té vált, ille tõ leg a kül -
föl dön tar tóz ko dó vád lott ha za tért.

(2) A bí ró sá gi ügy in té zõ a Be. 529.  § (2) be kez dé se és
a Be. 532.  § (4) be kez dé se alap ján tá jé koz tat hat ja az
ügyészt, ha a vád lot tal szem ben az el fo ga tó pa rancs ki bo -
csá tá sa nem ve ze tett ered mény re.

(3) A bí ró sá gi ügy in té zõ a Be. 532.  § (2) be kez dé se
alap ján fel hív hat ja az ügyészt, hogy kí ván ja-e in dít vá -
nyoz ni a tár gya lás nak a vád lott tá vol lé té ben tör té nõ foly ta -
tá sát, ha a bí ró sá gi el já rás ban ál la pít ják meg, hogy a kül -
föl dön tar tóz ko dó vád lott ki ada tá sá nak vagy az eu ró pai
 elfogatóparancs alap ján tör té nõ át adá sá nak nincs he lye,
ille tõ leg ki ada tá sát vagy az eu ró pai el fo ga tó pa rancs alap -
ján tör té nõ át adá sát meg ta gad ták, és a bí ró ság a büntetõ -
eljárás fel aján lá sát nem tart ja in do kolt nak.

29.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ a vég le ges ha tá lyú fog lal ko zás tól
és jár mû ve ze tés tõl el til tás, va la mint a vég le ges ha tá lyú
 kiutasítás aló li men te sí tés re irá nyu ló el já rás ban a Be.
565.  § (2) és (4) be kez dé se alap ján az ügyész és az ide gen -
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ren dé sze ti ha tó ság nyi lat ko za tá nak be szer zé se iránt in téz -
ked het.

30.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ a párt fo gó fel ügye let utó la gos
 elrendelésére irá nyu ló el já rás ban a Be. 567.  § (2) bekez -
dése alap ján az ügyész in dít vá nyá nak be szer zé se iránt
 intézkedhet.

31.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát -
rá nyok aló li utó la gos bí ró sá gi men te sí tés re irá nyu ló el já -
rás ban a Be. 577.  § (3) be kez dé se alap ján az ügyész nyi lat -
ko za tá nak be szer zé se iránt in téz ked het.

32.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ jo go sult a bün te tés-vég re haj tá si
bíró uta sí tá sa alap ján az is me ret len he lyen tar tóz ko dó
 elítélt tar tóz ko dá si he lyé nek fel ku ta tá sa iránt in téz ked ni
a Be. 590.  § (3) be kez dé se sze rint. A bí ró sá gi ügy in té zõ
a kö rö zés el ren de lé sé re és az el fo ga tó pa rancs kibocsátá -
sára nem jo go sult.

33.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ jo go sult a sza bad ság vesz tés vég -
re haj tá sá nak el ha lasz tá sá ra irá nyu ló el já rás ban a Bün te -
tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga egész ség ügyi
szol gá la ta ve ze tõ jé nek – az el ítélt egész ség ügyi ál la po tá -
nak bün te tés-vég re haj tás ke re tei kö zött  való ke zel he tõ sé -
gé re vo nat ko zó – nyi lat ko za tá nak be szer zé se iránt in téz -
ked ni a Be. 591.  § (4) be kez dé se sze rint.

34.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ a ke gyel mi el já rás ban jo go sult
a) a ter helt nek a ke gyel mi dön tés hez szük sé ges sze mé -

lyes ada ta i nak be szer zé se iránt in téz ked ni a Be. 597.  §
(5) be kez dé se alap ján,

b) a ke gyel mi dön tés hez szük sé ges ada to kat tar tal ma zó 
ira to kat és a ke gyel mi ké rel met az igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter hez fel ter jesz te ni a Be. 598.  § (1) be kez dés
b) pont ja alap ján.

35.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ jo go sult a bün te tõ ügyek ben ho zott 
ha tá ro za tok vég re haj tá sa so rán a bí ró sá gok ra és egyéb

szer vek re há ru ló fel ada tok ról  szóló 9/2002. (IV. 9.) IM
ren de let ben meg ha tá ro zott ér te sí tõ la pok ki ál lí tá sá ra és
alá írá sá ra. A bí ró sá gi ügy in té zõ az ér te sí tõ lap ra bí rói ren -
del vényt nem ve zet het.

36.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ jo go sult a bûn ügyi nyil ván tar tás -
ról és a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról  szóló 1999. évi
LXXXV. tör vény alap ján a bûn ügyi nyil ván tar tást ke ze lõ
szerv rõl, az adat köz lés és az adat szol gál ta tás rend jé rõl
 szóló 7/2000. (II. 16.) BM–IM együt tes ren de let ben meg -
ha tá ro zott, a bûn ügyi nyil ván tar tás ré szé re tör té nõ bíró -
sági adat köz lés hez szük sé ges adat la pok ki ál lí tá sá ra és alá -
írá sá ra.

Igazgatási feladatok

37.  §

(1) A bí ró sá gi ügy in té zõ jegy zõ könyv be fog lal hat ja
a jogi kép vi se lõ ál tal nem kép vi selt fél nek a pol gá ri el já -
rást kez de mé nye zõ ke re se tét vagy ké rel mét, va la mint a per 
meg in dí tá sát meg elõ zõ ké rel mét.

(2) Ha tör vény alap ján a fél a fo lya mat ban lévõ pol gá ri
pe res és nem pe res el já rá sok so rán szó be li ké rel mét jegy -
zõ könyv be mond hat ja, a bí ró sá gi ügy in té zõ jo go sult
a jegy zõ köny vet fel ven ni.

(3) Az (1) és a (2) be kez dés ese té ben a bí ró sá gi ügyin -
tézõ kö te les a fe let a szük sé ges tá jé koz ta tás sal el lát ni.

38.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ jegy zõ könyv be fog lal hat ja a Be.
172.  § (2) be kez dé se és a Be. 497.  § (1) be kez dé se alap ján
a bí ró sá gon tett fel je len tést.

39.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ el lát ja az igaz ság ügyi szol gá la ti
jog vi szo nyá ból ere dõ, a bí ró sá gi ve ze tõ ál tal meg ha tá ro -
zott egyéb fel ada to kat, így kü lö nö sen elõ ké szít he ti a bí ró -
sá gi ve ze tõ ál tal meg ha tá ro zott sta tisz ti kai je len té se ket,
 elvégezheti a kü lön tör vény alap ján a Bí ró sá gi Ha tá ro za -
tok Gyûj te mé nyé ben di gi tá lis for má ban köz zé te en dõ bí ró -
sá gi ha tá ro za tok nak a köz zé té telt meg elõ zõ anonimizá -
lását.
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Hatálybalépés

40.  §

Ez a ren de let 2008. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

Hatályukat vesztõ jogszabályok

41.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti
a) a bí ró sá gi ügy in té zõk ál tal pol gá ri, gaz da sá gi, és

mun ka ügyi ügy szak ban el lát ha tó fel ada tok ról  szóló
210/2001. (X. 31.) Korm. ren de let,

b) a bí ró sá gi ügy in té zõk ál tal a bün te tõ ügyek ben el lát -
ha tó fel ada tok ról  szóló 34/2003. (III. 27.) Korm. ren de let,

c) a bí ró sá gi ügy in té zõ ál tal a bün te tõ ügyek ben el lát ha -
tó fel ada tok ról  szóló 34/2003. (III. 27.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 153/2006. (VII. 21.) Korm. ren de let,

d) a Köz igaz ga tá si Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la lét re ho zá sá ról, fel ada ta i ról és ha tás kö -
ré rõl  szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 18.  §
(2) be kez dés q) pont ja.

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

A Kormány
57/2008. (III. 26.) Korm.

rendelete

a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm.

rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, a bá nyá szat ról
 szóló 1993. évi XLVIII. tör vény 50/A.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b), c), f), j), g), k) pont ja i ban, va la mint a köz igaz ga tá si
ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
2004. évi CXL. tör vény 174/A.  § a) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Vhr.) 1/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„1/A.  § Az épí tés re, a te rep ren de zés re, il let ve a víz gaz -
dál ko dá si cél ból vég zett me der ala kí tás ra ha tó sá gi en ge -
déllyel ren del ke zõ a te vé keny sé ge so rán ki ter melt ás vá nyi
nyers anya got az en ge dé lyé ben meg ha tá ro zot tak sze rint
fel hasz nál hat ja, vagy azon a kü lön jog sza bály sze rint
 tulajdonjogot sze rez ve azt hasz no sít hat ja, vagy ér té ke sít -
he ti.”

2.  §

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

„(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell
a) a bá nyá sza ti jog át ru há zá sá ra vo nat ko zó köz ok irat ba 

vagy ügy véd (jog ta ná csos) ál tal el len jegy zett ok irat ba fog -
lalt meg ál la po dást;

b) az át ve võ köz ok irat ba vagy ügy véd (jog ta ná csos)
 által el len jegy zett ok irat ba fog lalt nyi lat ko za tát a bá nyá -
sza ti jog gal és te vé keny ség gel össze füg gés ben az át adót
ter he lõ kö te le zett sé gek, kü lö nö sen a táj ren de zé si, bá nya -
be zá rá si (me zõ fel ha gyá si), kör nye zet- és ter mé szet vé del -
mi kö te le zett sé gek, és a meg nem fi ze tett bá nya já ra dék
 átvállalásáról;

c) az át adás idõ pont já ban ki ter mel he tõ ás vány va gyon
mennyi sé gé rõl ké szí tett ki mu ta tást;

d) az át ve võ egy hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tát;
e) az át ve võ aján la tát a Bt. 41.  § (7) be kez dés sze rin ti

biz to sí ték adá sá ra, amely az át adó ál tal nyúj tott biz to sí ték -
nál nem le het ke ve sebb;

f) a te vé keny ség gya kor lá sá ra elõ írt jog sza bá lyi felté -
telek, szak mai és egyéb kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek iga -
zo lá sát;

g) az át adó ál tal meg épí tett lé te sít mé nyek tu laj don-,
hasz ná la ti jo gá nak ren de zé sé re vo nat ko zó meg ál la po dást;

h) az át adó nyi lat ko za tát a bá nyá sza ti jo got ter he lõ
 jogokról;

i) az át adás idõ pont já ra vo nat ko zó an ki egé szí tett
 bányamûvelési tér ké pet.”

(2) A Vhr. 3.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A bá nyá sza ti jog csak a meg ál la pí tott bá nya te lek,

il let ve az en ge dé lye zett ku ta tá si te rü let egé sze tekinte -
tében ru ház ha tó át.”

3.  §

A Vhr. 4.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Bt. 20.  § (3) be kez dé sé nek al kal ma zá sa szem -
pont já ból ás vány va gyon-vé del mi vagy egyéb köz ér dek -
nek mi nõ sül kü lö nö sen:

a) a költ sé ge sebb ter me lé si, mû ve lé si el já rás al kal ma -
zá sa az ás vány va gyon ter me lé si vesz te sé ge i nek csök ken -
té se és az ipar i va gyon mennyi sé gé nek nö ve lé se ér de ké -
ben,

2426 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/50. szám



b) a nem gaz da sá gos ki ter me lés fog lal koz ta tás po li ti -
kai, ener gia el lá tá si ér dek bõl tör té nõ fenn tar tá sa,

c) ha a bá nya vál lal ko zó vál lal ja, hogy a föld alat ti gáz -
tá ro ló ban ál la mi tu laj don ban álló pár na gáz meg vál tá sát
köve tõen a pár na gázt 15 évig nem ter me li ki, vagy a meg -
vál tott pár na gáz nak meg fe le lõ mennyi sé gû föld gázt a ren -
del ke zé sé re álló más föld alat ti gáz tá ro ló ban 15 éven
 keresztül kész let ként biz to sít ja.

(3) A bá nya já ra dék mér té ké nek csök ken té se irán ti
 kérelmet, az azt alá tá masz tó in do ko lás sal az MBFH-hoz
kell be nyúj ta ni.”

4.  §

(1) A Vhr. 6.  §-ának (1) be kez dé se b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyílt te rü let re vo nat ko zó ku ta tá si jog ado má nyo zá sa
irán ti ké rel met az ille té kes bá nya ka pi tány ság hoz kell
 benyújtani. A ké re lem nek tar tal maz nia kell:]

„b) a ku ta tá si te rü let köz igaz ga tá si meg je lö lé sét, az
Egy sé ges Or szá gos Ve tü le ti (a továb biak ban: EOV) rend -
szer sze rin ti ko or di ná ták kal tör té nõ le ha tá ro lá sát, a ku ta tás 
mély sé gi le ha tá ro lá sát (a ku ta tá si te rü let alap lap ját),
 szilárd ás vá nyi nyers anyag ese té ben a kért ku ta tá si te rü let -
tel le fe dett in gat la nok hely raj zi szá mát;”

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

„(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell a ku ta tá si te rü let
Egy sé ges Or szá gos Tér kép rend szer ben ké szült, leg fel jebb 
1:100 000 mé ret ará nyú tér ké pét. A tér ké pen fel kell tün tet -
ni az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ada to kat, és áb rá zol ni
kell a ku ta tá si te rü let ha tár vo na lát a ha tár pon tok szá mo zá -
sá val.”

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

„(4) Ku ta tá si jog nem ado má nyoz ha tó

a) an nak, aki a ko ráb bi ku ta tá si jog ado má nya (en ge dé -
lye) alap ján vál lalt, és a ku ta tá si mû sza ki üze mi terv ben
szá má ra en ge dé lye zett ku ta tá si te vé keny sé gét a ké rel me -
zett te rü le ten neki fel ró ha tó an a ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ 5 éven be lül nem tel je sí tet te;

b) a bá nya vál lal ko zó nak szi lárd ás vá nyi nyers anyag
ese té ben 5 éven be lül arra a te rü let re, ame lyet a bá nya vál -
lal ko zó már meg ku ta tott, és a ku ta tás ered mé nyé rõl
 készült zá ró je len tést a bá nya fel ügye let jog erõs és vég re -
hajt ha tó ha tá ro zat ban el fo gad ta;

c) an nak, aki a bá nya já ra dék be val lá sá ra és fi ze té sé re
elõ írt kö te le zett sé gét [Bt. 20.  § (2) be kez dés] bár mely,
 általa mû velt ki ter me lõ hely vo nat ko zá sá ban nem tel je sí -
tet te, il let ve aki nek vég re hajt ha tó bá nyá sza ti bír ság
[Bt. 41.  § (1) és (2) be kez dés] vagy fel ügye le ti díj tarto zása 
[Bt. 43.  § (9) be kez dés] van;

d) a ké rel me zett te rü let azon ré szé re, vagy arra az ás vá -
nyi nyers anyag ra, amely re vo nat ko zó an a jog meg adá sa
már meg ál la pí tott bá nyá sza ti jo got sér te ne.”

(4) A Vhr. 6.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A ku ta tást leg fel jebb 4 év idõ tar tam ra sza bad en ge -
dé lyez ni, amely két al ka lom mal az ere de ti leg en ge dé lye -
zett idõ tar tam fe lé vel meg hosszab bít ha tó. A ku ta tás ra
 engedélyezett idõ tar ta mot a ku ta tás mû sza ki üze mi ter vét
jó vá ha gyó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek és vég re hajt -
ha tó vá vá lá sá nak nap já tól kell szá mí ta ni. Ha a ku ta tást
– a bá nya vál lal ko zó nak fel nem ró ha tó ok ból – ha tó sá gi
ren del ke zés  miatt szü ne tel tet ni kell, az így ki e sett idõ a
 kutatás en ge dé lye zett ide jé be nem szá mít ha tó be. A szü ne -
te lés okát és idõ tar ta mát a bá nya vál lal ko zó nak kell iga -
zolni.”

5.  §

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

[A terv szö ve ges ré szé nek tar tal maz nia kell:]
„j) a ku ta tás so rán ki ter mel ni kí vánt ás vá nyi nyers anyag 

mennyi sé gét és a ki ter me lés in do kát.”

(2) A Vhr. 6/C.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) A ku ta tás ra vo nat ko zó mû sza ki üze mi terv jó vá ha -
gyá sá ról a bá nya ka pi tány ság a köz re mû kö dõ szak ha tó sá -
gok, il let ve ki vett hely (Bt. 49.  § 16. pont) ese tén a ha tás -
kör rel ren del ke zõ ha tó ság ki vett hely re vo nat ko zó ál lás -
fog la lá sa alap ján ha tá ro zat ban dönt, amely ben meg ha tá -
roz za a ku ta tás en ge dé lye zett idõ tar ta mát, az ás vány va -
gyon-gaz dál ko dás, a biz ton ság és a tu laj don vé del me ér de -
ké ben szük sé ges fel té te le ket.”

(3) A Vhr. 6/C.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) A ku ta tá si mû sza ki üze mi terv nem hagy ha tó jóvá
a) a ké re lem ben meg je lölt ku ta tá si te rü let azon ré szén,

ame lyen a ku ta tá si te vé keny ség ki vett he lyet érint és a te -
vé keny ség vég zé sé hez a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság
nem já rult hoz zá;

b) an nak, aki a bá nya já ra dék be val lá sá ra és fi ze té sé re
elõ írt kö te le zett sé gét [Bt. 20.  § (2) be kez dés] bár mely,
 általa mû velt ki ter me lõ hely vo nat ko zá sá ban nem tel je sí -
tet te, il let ve aki nek vég re hajt ha tó bá nyá sza ti bír ság
[Bt. 41.  § (1) és (2) be kez dés] vagy fel ügye le ti díj tar to zá sa 
[Bt. 43.  § (9) be kez dés] van.”

6.  §

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

„(3) A ku ta tás ra en ge dé lye zett idõ sza kon be lül a bá nya -
vál lal ko zó a ku ta tá si te rü le tet vagy an nak egy ré szét
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vissza ad hat ja. A bá nya ka pi tány ság a te rü let-vissza adást
ak kor fo gad hat ja el, ha a vissza adás ra be je len tett te rü le ten
a bá nya ká ro kat meg té rí tet ték, to váb bá a táj ren de zé si és
kör nye zet vé del mi, va la mint a föld vé del mi, ta laj vé del mi
kö te le zett sé ge ket tel je sí tet ték. A vissza adás el fo ga dá sá ról
a bá nya fel ügye let ha tá ro zat ban dönt. A vissza adott te rü le -
ten a ku ta tá si jog a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se nap ján
szû nik meg.”

7.  §

(1) A Vhr. 8.  §-ának (2) be kez dé se f) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ku ta tá si zá ró je len tés nek tar tal maz nia kell:]

„f) a ku ta tás sal meg is mert ás vá nyi nyers anyag(ok) meg -
ha tá ro zá sát és mi nõ sé gi jel lem zé sét, az ás vány va gyon
 minõségi ka te gó ri án kén ti mennyi sé gi meg ha tá ro zá sát és
en nek meg bíz ha tó sá gát. Az ás vány va gyon mi nõ sí té sét
 ásványi nyers anya gon ként – a ku ta tá si mû sza ki üze mi
terv ben elõ írt vizs gá la tok ered mé nyei alap ján – a leg ma -
ga sabb faj la gos ér té kû tõl a ke vés bé ér té kes nyers anyag
felé ha lad va kell el vé gez ni.”

(2) A Vhr. 8.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A ku ta tá si zá ró je len tés el fo ga dá sá ról a bá nya ka pi -
tány ság ha tá ro zat ban dönt. A ha tá ro zat nak tar tal maz nia
kell:

a) a ku ta tá si te rü let köz igaz ga tá si meg je lö lé sét és
 sarokpontjainak EOV ko or di ná tá it;

b) a ku ta tás so rán – az elõ írt vizs gá la tok ered mé nyei
alap ján – mi nõ sí tett ás vá nyi nyers anya gok meg ne ve zé sét
és a kü lön jog sza bály sze rin ti be so ro lá si kód ját;

c) azon ás vá nyi nyers anya gok meg ne ve zé sét, besoro -
lási kód ját és va gyon szá mí tá si ada ta it, ame lye ket az
 Országos Ás vány va gyon Nyil ván tar tás ba – a jó vá ha gyást
kö ve tõ ás vány va gyon mér leg ké szí té se so rán – fel kell
ven ni.”

8.  §

(1) A Vhr. 11/A.  §-ának (2) be kez dé se c) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ké re lem hez mel lé kel ni kell]

„c) kül fej té ses mû ve lés re ter ve zett bá nya te lek ese té ben
a bá nya te lek kel le fed ni ter ve zett in gat la nok vár ha tó igény -
be vé te li ütem ter vét

ca) a ki ter me lés meg kez dé sé nek ter ve zett idõ pont já tól
szá mí tott elsõ öt évre vo nat ko zó an éven kén ti,

cb) az 5-ödik év és a 35-ödik év kö zöt ti idõ tar tam ra
 vonatkozóan öt éven kén ti bon tás ban,

cc) a 35 év nél ké sõbb ter ve zett igény be vé tel ese tén
„35 éven túl” uta lás sal.”

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

„(3) A (2) be kez dés a)–d) pon tok sze rin ti mel lék le te ket
egy-egy, az e) pont sze rin ti mel lék le tet ket tõ, az f)–h) pon -
tok sze rin ti mel lék le te ket a bá nya te lek meg ál la pí tá si el já -
rás ban szak ha tó ság ként köz re mû kö dõ érin tett ha tó sá gok
szá mát [35.  § (10) be kez dés, 1. szá mú mel lék let] ket tõ vel
meg ha la dó pél dány szám ban kell be nyúj ta ni.”

9.  §

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

„(2) A bá nya tel ket meg ál la pí tó ha tá ro zat ban a bá nya ka -
pi tány ság ren del ke zik a bá nyá szat tal járó ve szé lyez te tés
el há rí tá sá hoz vagy csök ken té sé hez szük sé ges mû sza ki
 intézkedésekrõl és fel té te lek rõl, szi lárd ás vány-bá nyá szat
ese té ben jó vá hagy ja az új ra hasz no sí tá si célt, kül fej té ses
mû ve lés re ter ve zett bá nya te lek ese tén elõ ír ja a táj ren de zé -
si elõ terv alap ján meg ha tá roz ha tó kö ve tel mé nye ket, és
dönt a bá nya te lek kel le fed ni ter ve zett in gat la nok vár ha tó
igény be vé te li ütem ter vé rõl.”

10.  §

A Vhr. a 12/A.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ 12/B.  §-sal
egé szül ki:

„12/B.  § (1) A Bt. 26/A.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti
pá lyá za tot az MBFH a bá nya vál lal ko zó bá nyá sza ti jo gát
tör lõ ha tá ro zat jog erõs sé és vég re hajt ha tó vá vá lá sá tól szá -
mí tott 90 na pon be lül meg hir de ti.

(2) A pá lyá za ti hir det mény nek tar tal maz nia kell:
a) a bá nya te lek föld raj zi el he lyez ke dé sét;
b) a bá nya te lek ben lévõ ás vá nyi nyers anyag(ok) meg -

ne ve zé sét, mennyi sé gét és mi nõ sé gét;
c) a bá nyá sza ti jog meg szer zé se ese tén fi ze ten dõ el len -

ér ték leg ki sebb össze gét;
d) a bá nyá sza ti jo got ter he lõ táj ren de zés sel, kör nye zet-

és ter mé szet vé de lem mel kap cso la tos kö te le zett sé ge ket;
e) a rész le tes pá lyá za ti anyag meg vá sár lá sá nak dí ját és

he lyét;
f) a pá lyá zat tal kap cso la tos in for má ci ók el ér he tõ sé ge it;
g) a pá lyá za tok be nyúj tá sá nak he lyét, mód ját és ha tár -

ide jét;
h) a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak szem pont rend sze rét,

 határidejét.
(3) Nem ve he tõ figye lembe an nak a bá nya vál lal ko zó -

nak a pá lyá za ta, aki nek az adott bá nya te lek re vo nat ko zó
bá nyá sza ti jo gát a Bt. 26/A.  § (6) be kez dé se alap ján tö röl te 
a bá nya fel ügye let.

(4) A bá nyá sza ti jog el len ér té ke a Ma gyar Ál la mot,
a pá lyá zat tal kap cso la tos dí jak az MBFH-t il le tik meg.

(5) Ha a pá lyá zat ered mény te len, a bá nya tel ket a bá nya -
fel ügye let hi va tal ból tör li, és szük ség ese tén in téz ke dik
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a fenn ma ra dó kö te le zett sé gek nek a Bt. 41.  § (7) be kez dé se 
sze rint ren del ke zés re álló biz to sí ték ter hé re tör té nõ tel je sí -
té sé rõl.”

11.  §

A Vhr. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„14.  § (1) A mû sza ki üze mi terv in téz ke dé se it in do kol ni
kell, és meg kell adni vég re haj tá suk üte me zé sét. Ha a jó vá -
ha gyás ra kért mû sza ki üze mi terv in gat lan igény be vé te li
terv e el tér a 11/A.  § (2) be kez dé sé nek c) pont sze rin ti
ütem terv tõl, úgy az érin tett in gat lan tu laj do no so kat er rõl az 
el já rás meg in dí tá sá ról  szóló ér te sí tés ben tá jé koz tat ni kell.
Az in gat lan igény be vé te li ütem terv mó do sí tá sá ról a bá -
nya ka pi tány ság a mû sza ki üze mi ter vet vagy an nak mó do -
sí tá sát jó vá ha gyó ha tá ro za tá ban dönt.

(2) Ha a mû sza ki üze mi terv vé dõ pil lér-le fej tést irá nyoz
elõ, a bá nya ka pi tány ság az érin tett szak ha tó sá go kat és
egyéb ér de kel te ket kö te les az el já rás ba be von ni.

(3) Ki ter me lés re vo nat ko zó mû sza ki üze mi terv –
amennyi ben a kör nye zet vé del mi en ge dély ér vé nyes sé gi
ide je en nél nem rö vi debb – mély mû ve lés, il let ve kõ olaj- és 
föld gáz bá nyá szat ese té ben leg fel jebb 5 év, míg kül fej té -
sek ese té ben leg fel jebb 15 év idõ tar tam ra hagy ha tó jóvá.
A mû sza ki üze mi ter vet a bá nya vál lal ko zó nak éven te fe lül
kell vizs gál nia, és meg vál to zott vi szo nyok ese tén kö te les
a mû sza ki üze mi terv mó do sí tá sát kez de mé nyez ni. Ha a
bá nya vál lal ko zó a jó vá ha gyott terv ben ki ter me lés re meg -
ha tá ro zott te rü le tet a terv idõ szak ban nem vet te igény be,
a jó vá ha gyó ha tá ro zat tel je sí té si ha tár ide je leg fel jebb egy
al ka lom mal, az ere de ti leg en ge dé lye zett tel je sí té si idõ
 felével meg hosszab bít ha tó.

(4) A mû sza ki üze mi ter vet, il let ve a mó do sí tá sá ra irá -
nyu ló ké rel met a ter ve zett te vé keny ség meg kez dé sét meg -
elõ zõ en leg alább 60 nap pal kell jó vá ha gyás ra a bánya -
kapitánysághoz be nyúj ta ni.”

12.  §

A Vhr. 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„15.  § (1) A jó vá ha gyott mû sza ki üze mi terv mó do sí tá -
sá ra – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – ki zá ró lag a bá nya ka pi -
tány ság nak az ér de kelt szak ha tó sá gok ál lás fog la lá sán ala -
pu ló jó vá ha gyá sá val ke rül het sor.

(2) Nem kell a mû sza ki üze mi terv mó do sí tá si el já rás ba
az érin tett szak ha tó sá go kat be von ni, ha a mó do sí tás a mû -
sza ki üze mi terv tel je sí té si ha tár ide jé nek 14.  § (3) be kez -
dé se sze rin ti meg hosszab bí tá sá ra irá nyul. A mû sza ki üze -
mi terv mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sá ról  szóló dön tést
 közölni kell a mû sza ki üze mi terv jó vá ha gyá si el já rás ban
részt vevõ szak ha tó sá gok kal.”

13.  §

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

„(1) Szü ne tel te tés re vo nat ko zó mû sza ki üze mi terv leg -
fel jebb 3 évi idõ tar tam ra hagy ha tó jóvá. A szü ne tel te té si
mû sza ki üze mi ter vet a ha tá lyos mû sza ki üze mi terv en ge -
dé lye zett idõ tar ta mán be lül, a ter ve zett szü ne tel te tés meg -
kez dé sét meg elõ zõ en leg alább 60 nap pal kell az ille té kes
bá nya ka pi tány ság ra be nyúj ta ni.”

14.  §

A Vhr. 19/A.  §-ának (2) be kez dé se h) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A biz ton sá gi öve ze ten be lül a (7) és (8) be kez dés ben
fog lal tak ki vé te lé vel ti los:]

„h) a kõ olaj- és föld gáz bá nyá sza ti lé te sít mé nyek, az
 elosztóvezeték, a szál lí tó ve ze ték ré szét ké pe zõ ál lo má sok, 
fák lyák, biz ton sá gi öve ze té nek tel jes ter je del mé ben, il let -
ve a szál lí tó ve ze ték ten ge lyé tõl mért 5-5 m tá vol sá gon
 belül

ha) fák, il let ve a lé te sít mé nyek, ve ze té kek ép sé gét
 veszélyeztetõ egyéb nö vé nyek (bok rok, cser jék, szõ lõ
stb.) ül te té se,

hb) szõ lõ és egyéb kor do nok el he lye zé se,
hc) a 0,5 m-nél na gyobb mély sé gû ta laj mû ve lés,
hd) egyéb föld mun ka vég zé se a ké zi mun ká val vég zett

ré gé sze ti fel tá rás ki vé te lé vel,
he) a te rep ren de zés.”

15.  §

A Vhr. 21.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A bá nya vál lal ko zó a bá nyá sza ti te vé keny sé gek,
a föld gáz el lá tás ról  szóló tör vény alap ján szál lí tá si, táro -
lási, el osz tá si mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ szer ve zet
(en ge dé lyes) a Bt. ha tá lya alá tar to zó gáz ipa ri te vé keny sé -
gek el vég zé sé re más sze méllyel (vál lal ko zó) szer zõ dést
köt het, ha a vál lal ko zó a te vé keny ség re jog sza bály ban elõ -
írt szak mai ké pe sí tés sel, gya kor lat tal, fel té te lek kel, vizs -
gá val, en ge déllyel ren del ke zik, vagy e kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ sze mé lye ket fog lal koz tat. A vál lal ko zó al vál lal -
ko zót a bá nya vál lal ko zó, il let ve en ge dé lyes hoz zá já ru lá -
sá val ve het igény be, amennyi ben az al vál lal ko zó a te vé -
keny ség vég zé se te kin te té ben ele get tesz a vál lal ko zó ra
elõ írt fel té te lek nek. A vál lal ko zó (al vál lal ko zó) igény be -
vé te lét az igény be vé tel meg kez dé sét leg alább 15 nap pal
meg elõ zõ en a bá nya ka pi tány ság nak be kell je len te ni.
A vál lal ko zó (al vál lal ko zó) köz re mû kö dé se nem érin ti a
bá nya vál lal ko zó nak, en ge dé lyes nek a Bt. ha tá lya alá tar -
tozó te vé keny sé gért fenn ál ló fe le lõs sé gét. A be je len tés
nem men te sí ti a föld gáz el lá tás ról  szóló tör vény alap ján
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szál lí tá si, tá ro lá si, el osz tá si mû kö dé si en ge déllyel ren del -
ke zõ szer ve ze tet a vál lal ko zó igény be vé te lé re vo nat ko zó,
kü lön jog sza bály ban elõ írt en ge dély meg szer zé se alól.”

16.  §

A Vhr. 22.  §-a a kö vet ke zõ (9)–(12) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) A hasz ná la ton kí vü li bá nyá sza ti célú mély fú rá sok
táj ren de zé sé re vo nat ko zó mû sza ki üze mi terv re a 13.  §
(3) be kez dés ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(10) A hasz ná la ton kí vü li bá nyá sza ti célú mély fú rá sok
(e mély fú rá sok so rán ki ala kí tott ku tak) to váb bi hasz no sí -
tá sá ra vo nat ko zó fe lül vizs gá la ti ké re lem nek tar tal maz nia
kell

a) a kút tu laj do no sá nak ne vét, és tu laj don jo gá nak iga -
zo lá sát;

b) a kút ge o dé zi ai ada ta it (X, Y, kül szí ni Z ko or di ná tái
EOV rend szer ben), az érin tett in gat lan hrsz.-át;

c) a kút szer ke ze té re, ál la po tá ra vo nat ko zó mû sza ki
 leírást, azon be lül

ca) a talp mély sé get,
cb) a ha ránt olt ré te gek jel lem zõ ada ta it,
cc) a bé lés csõ-ra ka tok ada ta it (sa ru ál lás, át mé rõk, fal -

vas tag sá gok) és a ce ment pa lást ada ta it, a bé lés csõ- és
 gyûrûsterek fel töl té sé re vo nat ko zó ada to kat,

cd) a ce ment du gók, me cha ni kus du gók el he lye zé si
mély sé gé re, ál la po tá ra vo nat ko zó ada to kat,

ce) a ku tat fel töl tõ fo lya dék ada ta it,
cf) a kút- és lyuk fej-sze rel vény ada ta it,
cg) a kú ton mért nyo más ada to kat,
ch) a kút kör zet ada ta it;
d) a fú rás mé lyí té sé nek ere de ti cél ját;
e) a hasz no sí tás ra vo nat ko zó ja vas la tot.
(11) A bá nya fel ügye let a fe lül vizs gá la ti ké re lem ben

fog lalt hasz no sí tá si ja vas lat el fo ga dá sa ese tén kü lön el já -
rás ban dönt az ér de kelt szak ha tó sá gok be vo ná sá val a hasz -
no sí tás jó vá ha gyá sá ról.

(12) A jó vá ha gyá si ké re lem hez mel lé kel ni kell
a) a kút mun ká la tok ki vi te li ter vét,
b) a ki vi te le zés meg valósulási ütem ter vét,
c) az al kal ma zan dó fú ró- (lyuk be fe je zõ) be ren de zés

 típusát, pa ra mé te re it,
d) a ter ve zett víz- és kör nye zet vé del mi in téz ke dé se ket.”

17.  §

A Vhr. 25.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép, a § a kö vet ke zõ új (7)–(9) be kez dés -
sel egé szül ki, egy ide jû leg a § je len le gi (7) és (8) be kez dé -
sé nek meg je lö lé se (10) és (11) be kez dés re vál to zik:

„(5) A bá nya ka pi tány ság a bá nyá sza ti jog át ru há zá sá -
hoz elõ írt hoz zá já ru lás irán ti, va la mint a mû sza ki üze mi
terv, il let ve mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sá ra irá nyu ló ké re -

lem el bí rá lá sa so rán dönt – a kon cesszi ós szer zõ dés ese tét
ki vé ve – a bá nya vál lal ko zót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je -
sí té sé re szol gá ló biz to sí ték nagy sá gá ról és tel je sí té sé nek
mód já ról. A ké re lem hez a bá nya vál lal ko zó kö te les a biz to -
sí ték nagy sá gát alá tá masz tó költ ség ter vet, és a biz to sí ték -
adás mód já ra vo nat ko zó aján la tot mel lé kel ni.

(6) A költ ség ter vet a bá nya vál lal ko zó nak úgy kell el ké -
szí te nie, mint ha har ma dik sze mély vé gez né el a bá nya vál -
lal ko zót ter he lõ kö te le zett sé gek bõl fa ka dó fel ada to kat

a) Bt. 41.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va la -
mennyi kö te le zett ség re,

b) az új ra hasz no sí tá si cél ra,
c) a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény vár ha tó kör nye ze ti

 hatására (kü lö nö sen an nak osz tá lyá ra, a hul la dék jel lem -
zõ i re és a táj ren de zett te rü let jö võ be ni fel hasz ná lá sá ra),

d) a bá nya üzem te rü le tén, a mû sza ki üze mi terv(ek)
alap ján igény be vett, vagy igény be ven ni kí vánt in gat la nok 
még nem táj ren de zett te rü le té re,

e) a táj ren de zés so rán al kal maz ni kí vánt gépi be ren de -
zé sek igény be vé te lé nek költ sé gé re,

f) a táj ren de zés so rán fel hasz ná lan dó ide gen be szer zé -
sû anya gok szál lí tá si költ ség gel nö velt ér té ké re,

g) a kü lön jog sza bály sze rin ti kör nye zet ká ro so dás eny -
hí té sé re, a ká ro so dást meg elõ zõ vagy ah hoz kö ze li, ki elé -
gí tõ ál la pot hely re ál lí tá sá ra, va la mint a kör nye ze ti elem
 által a ká ro so dást meg elõ zõ en nyúj tott szol gál ta tás hely re -
ál lí tá sá ra vagy az zal egyen ér té kû szol gál ta tás biz to sí tá sá ra
fi gye lem mel.

(7) Az (5) be kez dés ben fog lalt biz to sí té kul hi tel in té zet -
tel vagy biz to sí tó val e cél ra meg kö tött fe de ze ti meg ál la po -
dás (bank ga ran cia, biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott
– ga ran ci át tar tal ma zó – biz to sí tói kö te lez vény, hi tel in té -
zet vagy biz to sí tó szer zõ dés ben vál lalt kész fi ze tõ ke zes sé -
ge), a kü lön jog sza bály sze rint kép zett cél tar ta lék, zá log -
jog, óva dék, il let ve hi tel in té zet nél e cél ra tar tó san le kö tött
pénz be tét szol gál hat.

(8) A fe de ze ti meg ál la po dás, il let ve a be té ti szer zõ dés
mó do sí tá sá hoz, il let ve meg szün te té sé hez, va la mint a
pénz be tét fel hasz ná lá sá hoz a bá nya fel ügye let hoz zá já ru -
lá sa szük sé ges. A bá nya fel ügye le ti hoz zá já ru lás szük sé -
ges sé gét a hi tel in té zet tel, biz to sí tó val kö tött szer zõ dés nek
is tar tal maz nia kell. A biz to sí ték ter hé re a bá nya fel ügye let
vég re haj tá si dön tés ben in téz ked het.

(9) Az (5) be kez dés ben fog lalt biz to sí ték mér té ke a
 külön jog sza bály sze rint kép zett cél tar ta lék ese té ben nem
ha lad hat ja meg a 2 mil li árd fo rin tot.”

18.  §

A Vhr. a 30/B.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ 30/C.  §-sal
egé szül ki:

„30/C.  § (1) A bá nya fel ügye let a föld ta ni kö zeg és az
 ásványi nyers anya gok meg ku ta tott sá ga, a föld ta ni ve szé -
lyek fel mé ré se, és a föld ta ni kö zeg hasz no sí tá sa te rü le tén
gya ko rolt ha tás kö ré ben el jár va
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a) vizs gál ja
aa) a ren del ke zés re álló föld ta ni ada tok és in for má ci ók

hasz ná la tát,
ab) a ku ta tá si mód sze rek cél sze rû sé gét, a szük sé ges

meg is me rés mi ni má lis szint jét,
ac) a ki vi te le zés és az ér té ke lés szak mai szín vo na lát,

ide ért ve a ku ta tás irá nyí tó já nak szak irá nyú szak ér tõi jo go -
sult sá gát,

ad) a föld ta ni kö zeg egyéb célú hasz no sí tá sá nak eset le -
ges el le he tet le nü lé sét, ide ért ve az ás vá nyi nyers anyag
 kitermelést is;

b) gyûj ti, ke ze li és szol gál tat ja az e te vé keny sé gek
 során ke let ke zett föld ta ni ada to kat.

(2) A bá nya fel ügye let a föld ta ni kö zeg ve szé lyei el le ni
vé de lem ha tás kö ré ben el jár va

a) in téz ke dést kez de mé nyez het a ka taszt ró fa vé del mi
ha tó ság nál és az ille té kes ön kor mány zat nál, va la mint részt 
vesz a ve szély meg elõ zés és -el há rí tás szak mai fel ügye le té -
ben;

b) a föld ta ni ve szély hely ze tek meg elõ zé sé re kez de mé -
nyez he ti a vis ma i or ke ret, va la mint a köz pon ti költség -
vetés ál ta lá nos tar ta lék fel hasz ná lá sát.”

19.  §

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

„(2) Az 500 m-nél mé lyeb ben el he lyez ke dõ mély sé gi
vi zek fel szín re ho za ta lá ra irá nyu ló ha tó sá gi el já rás ban
a bá nya ka pi tány ság szak ha tó ság ként mû kö dik köz re. Az
500 m-nél nem mé lyebb, bá nyá sza ti tech no ló gi á val mé lyí -
tett fú rá so kat, a fú rá si mun kák meg kez dés elõtt leg alább
8 nap pal be kell je len te ni az ille té kes bá nya ka pi tány ság -
hoz.”

20.  §

A Vhr. 35.  §-a a kö vet ke zõ (13)–(16) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(13) Amennyi ben egy „A” osz tály ba so rolt bá nyá sza ti
hul la dék ke ze lõ lé te sít mény üze mel te té se ká ros ha tás sal
le het egy má sik Eu ró pai Uni ós tag ál lam kör nye ze té re, és
eb bõl ere dõ en ve szélyt je lent het az em ber i egész ség re,
vagy ha egy érin tett tag ál lam kéri, ak kor a bá nyá sza tért
 felelõs mi nisz ter ugyan ak kor to váb bít ja a vo nat ko zó in for -
má ci ót a má sik tag ál lam nak, ami kor azt a sa ját ál lam pol -
gá rai szá má ra is hoz zá fér he tõ vé te szi. Ez a tá jé koz ta tás
 képezi az alap ját a köl csö nös ség és egyen ran gú ság alap ján 
fo lyó kon zul tá ci ó nak a két ol da lú kap cso la tok ke re te in
 belül.

(14) A bá nyá sza tért fe le lõs mi nisz ter a nem zet kö zi két -
ol da lú kap cso la tok ke re té ben biz to sít ja, hogy a (13) be -
kez dés ben em lí tett ese tek ben az en ge dély ké rel me ket,
meg fe le lõ ide ig, an nak a tag ál lam nak a nyil vá nos sá ga szá -

má ra is hoz zá fér he tõ vé te gyék, amely nek kör nye ze té re
a lé te sít mény ha tás sal le het, hogy az még az ille té kes ha tó -
ság dön tés ho za ta la elõtt ész re vé te le ket te hes sen.

(15) A (13) be kez dé sé ben em lí tett, bá nyá sza ti hul la dék -
ke ze lõ lé te sít ménnyel kap cso la tos bal eset ese tén az üze -
mel te tõ ha la dék ta la nul meg ad ja a ka taszt ró fa vé del mi
 hatóságnak és a bá nya fel ügye let nek az em ber i egész ség re
gya ko rolt ha tá sok mi ni ma li zá lá sá hoz és a – tény le ges
vagy po ten ci á lis – kör nye ze ti ká rok mér té ké nek fel mé ré -
sé hez és mi ni ma li zá lá sá hoz szük sé ges in for má ci ó kat.

(16) A bá nya fel ügye let fi gye lem mel kí sé ri az el ér he tõ
leg jobb bá nyá sza ti hul la dék ke ze lé si tech ni kák fej lõ dé -
sét.”

21.  §

A Vhr. 36.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„36.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak

 való meg fe le lést szol gál ja:
a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 94/22/EK irány el -

ve (1994. má jus 30.) a szén hid ro gé nek ku ta tá sá ra, fel tá rá -
sá ra és ki ter me lé sé re vo nat ko zó en ge dé lyek meg adá sá nak
és fel hasz ná lá sá nak fel té te le i rõl;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/21/EK irány -
el ve (2006. már ci us 15.) az ás vá nyi nyers anyag-ki ter me lõ
ipar ban ke let ke zõ hul la dék ke ze lé sé rõl és a 2004/35/EK
irány elv mó do sí tá sá ról [3. cikk 28. pont ja, 14., 16. cikk és
21. cikk (2) be kez dé se], a ren de let 35.  §-a.”

22.  §

A Vhr. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mellék -
lete lép.

23.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a ha tály ba lé pé se után in dult el já rá sok ban kell
 alkalmazni.

(2) E ren de let 24.  §-a 2010. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(3) A Vhr. 2.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban az
„a Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „az Ön -
kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um” szö veg,
d) pont já ban az „a Gaz da sá gi Mi nisz té ri um” szö veg rész
he lyé be az „a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um”
szö veg, h) pont já ban az „a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség
Mi nisz té ri u ma” szö veg rész he lyé be az „az Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um” szö veg lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Vhr.
1/B.  §-a, 2.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont ja, 6/C.  §-ának
(5) be kez dé se és a 22.  §-ának (6) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

2008/50. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2431



(5) E ren de let 20.  §-a az ás vá nyi nyers anyag-ki ter me lõ
ipar ban ke let ke zõ hul la dék ke ze lé sé rõl és a 2004/35/EK
irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. már ci us 15-i
2006/21/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 14.,
16. cik ke i nek, va la mint 21. cik ke (2) be kez dé sé nek  való
meg fe le lést szol gál ja.

(6) E ren de let 1–22.  §-a, va la mint 23.  §-ának (3)–(5) be -
kez dé se a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

(7) E ren de let 2010. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

24.  §

(1) A Vhr. 25.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(7) Az (5) be kez dés ben fog lalt biz to sí té kul hi tel in té -
zet tel vagy biz to sí tó val e cél ra meg kö tött fe de ze ti meg -
állapodás (bank ga ran cia, biz to sí tá si szer zõ dés alap ján
 kiállított – ga ran ci át tar tal ma zó – biz to sí tói kö te lez vény,
hi tel in té zet vagy biz to sí tó szer zõ dés ben vál lalt kész fi ze tõ
ke zes sé ge), zá log jog, óva dék szol gál hat.”

(2) A Vhr. e ren de let 24.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg -
ál la pí tott 25.  § (7) be kez dé sét a fo lya mat ban lévõ, elsõ
fokú ha tá ro zat tal még el nem bí rált ügyek ben is al kal maz -
ni kell. A bá nya vál lal ko zó kö te les 2010. már ci us 1-jé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a biz to sí ték ra vo nat ko zó új aján -
la tát a bá nya fel ügye let nek meg kül de ni. Ha a bá nya vál lal -
ko zó e kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, a bá nya fel ügye let
a bá nyá sza ti te vé keny ség meg kez dé sét nem en ge dé lye zi,
il let ve foly ta tá sát a kö te le zett ség tel je sí té sé ig fel füg gesz ti.

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

Melléklet
az 57/2008. (III. 26.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet
a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A bányászati szakigazgatási eljárásban
szakhatóságként közremûködõ érintett hatóságok

1. A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért és az épí tés ügyért 
fe le lõs mi nisz ter te rü le tén:

1.1. tûz vé de lem (a bá nyák föld alat ti és az zal egy te kin -
tet alá esõ kül szí ni lé te sít mé nyei ki vé te lé vel)

– elsõ fo kon: ille té kes hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol -
tó pa rancs nok,

– má sod fo kon: me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó,
a fõ vá ros te rü le tén az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
 Fõigazgatóság;

1.2. épí tés ügy

– elsõ fo kon: az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó -
sá gok ki je lö lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl  szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 1/A. és 1/B. mellék -
letében meg ha tá ro zott el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság,

– má sod fo kon: köz igaz ga tá si hi va tal.

2. Az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter te rü le tén:

2.1. egész ség vé de lem

– elsõ fo kon: Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat re gi o ná lis in té ze te,

– má sod fo kon: Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal;

2.2. gyógy he lyek, ás vány-, gyógy víz és gyógy iszap
 lelõhelyek vé del me

– elsõ fo kon: Or szá gos Tisz ti or vo si Hi va tal Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga,

– má sod fo kon: Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz -
igaz ga tá si Hi va tal.

3. Az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter te rü le tén:

3.1. me zõ gaz da ság

3.1.1. ter mõ föld vé de lem

– elsõ fo kon: kör ze ti föld hi va tal,

– má sod fo kon: fõ vá ro si, me gyei föld hi va tal;

3.1.2. ta laj vé de lem

– elsõ fo kon: Il le té kes Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal Nö vény- és Ta laj vé del mi Igaz ga tó ság

– má sod fo kon: Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Köz pont Nö vény-, Ta laj- és Ag rár kör nye zet-vé del mi
Igaz ga tó ság;

3.2. er dõ gaz da ság

– elsõ fo kon: Il le té kes Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal Er dé sze ti Igaz ga tó ság,

– má sod fo kon: Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Köz pont Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat Köz pont.

4. A gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter te rü le tén:

4.1. út ügyek ben

4.1.1. or szá gos köz utak ese té ben

gyors for gal mi út (au tó pá lya, au tó út), va la mint köz úti
ha tár át ke lõ hely köz le ke dé si épít mé nyei ese té ben

– elsõ fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt
Ügyek Igaz ga tó sá ga,

– má sod fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
ponti Hi va ta la;

egyéb or szá gos köz út ese té ben

– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes
re gi o ná lis igaz ga tó sá ga,

– má sod fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
ponti Hi va ta la;
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4.1.2. he lyi köz utak ese té ben
a te le pü lé si ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ köz utak

ese té ben
– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes

re gi o ná lis igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

ponti Hi va ta la;
a Fõ vá ro si Ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ köz utak

ese té ben
– elsõ fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt

Ügyek Igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

ponti Hi va ta la;
a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ

köz utak ese té ben
– elsõ fo kon: fõ vá ro si fõ jegy zõ,
– má sod fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt

Ügyek Igaz ga tó sá ga;

4.2. vas úti ügyek ben
– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes

re gi o ná lis igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

ponti Hi va ta la;

4.3. ví zi köz le ke dé si ügyek ben:
a vízi utat ke resz te zõ szén hid ro gén ve ze ték kel kap cso -

la tos el já rás ban
– elsõ fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt

Ügyek Igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

ponti Hi va ta la;
egyéb ese tek ben
– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes

re gi o ná lis igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

ponti Hi va ta la;

4.4. pol gá ri re pü lé si ügyek ben
– elsõ fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi köz le -

ke dé si Igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

ponti Hi va ta la.

5. A hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter te rü le tén:

5.1. hon vé del mi ügyek ben
– elsõ fo kon: Hon vé del mi Mi nisz té ri um ille té kes szer ve,
– má sod fo kon: hon vé del mi mi nisz ter;

5.2. ál la mi lé gi köz le ke dé si ha tó sá gi ügyek ben
– elsõ fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi köz le -

ke dé si Igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

ponti Hi va ta la.

6. A kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter te rü le tén:

kör nye zet vé del mi, ter mé szet- és táj vé del mi, víz ügyi
 hatósági ügyek ben

– elsõ fo kon: ille té kes kör nye zet vé del mi, természet -
védelmi és víz ügyi fel ügye lõ ség,

– má sod fo kon: Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség.

7. Az elekt ro ni kus hír köz lé sért fe le lõs mi nisz ter te rü le tén:

hír köz lé si ha tó sá gi ügyek ben
– elsõ fo kon: Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la,
– má sod fo kon: Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá -

nak el nö ke.

8. A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter te rü le tén:

kul tu rá lis örök ség vé de lem te rén
– elsõ fo kon: Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ha tás -

kör rel ren del ke zõ te rü le ti szer ve,
– má sod fo kon: Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal

 elnöke.”

A Kormány
58/2008. (III. 26.) Korm.

rendelete

a hadigondozásról  szóló 1994. évi XLV. tör vény
végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm.

rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, a ha di gon do -
zás ról  szóló 1994. évi XLV. tör vény 28.  §-ában ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A ha di gon do zás ról  szóló 1994. évi XLV. tör vény
(a továb biak ban: Hdt.) vég re haj tá sá ról  szóló 113/1994.
(VIII. 31.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi
In té zet (a továb biak ban: Szak ér tõi In té zet) ké rel me zõ
 lakóhelye sze rint ille té kes el sõ fo kú szak ér tõi bi zott sá ga
(a továb biak ban: bi zott ság) ál la pít ja meg a ha di ere de tû
 fogyatkozást és az ál ta la oko zott já ra dék osz tály ba so ro lás
alap ját ké pe zõ egész ség ká ro so dás szá za lé kos mér té két.”

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

„(5) A (4) be kez dés sze rin ti szak vé le mény köz ok irat,
amely tar tal maz za a ha di ere de tû fo gyat ko zást és az ál ta la
oko zott já ra dék osz tály ba so ro lás alap ját ké pe zõ egész ség -
ká ro so dás szá za lé kos mér té két. En nek hi á nyá ban a jegy zõ
fel hív ja a Szak ér tõi In té ze tet a szak vé le mény kiegészíté -
sére.”
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2.  §

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

„(2) Ha a jegy zõ nem ze ti gon do zott sze mélyt vesz ha di -
gon do zá si nyil ván tar tás ba, az er rõl  szóló ha tá ro zat egy
pél dá nyát meg kül di a Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal nak.”

3.  §

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

„(2) A ha di rok kan tat meg il le tõ egy össze gû té rí tés
össze gét a Hdt. 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra
 tekintettel a ké rel me zõ je len le gi ha di ere de tû fo gyat ko zá sa
ál tal oko zott egész ség ká ro so dás szá za lé kos mér té ké nek
figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.”

4.  §

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

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ira tok fel ku ta tá sa el sõ sor -
ban an nál a te rü le ti leg ille té kes pol gár mes te ri hi va tal nál
kez de mé nyez he tõ, ahol az el hunyt utol só la kó he lye volt.
A ha lál ha di ere de té vel kap cso la tos ira tok a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um Köz pon ti
Irat tá rá ból is be sze rez he tõk. Az irat ku ta tás el len ér té két
a Köz ala pít vány elõ ze tes meg ál la po dás alap ján té rí ti meg
az ira tot szol gál ta tó ré szé re.”

(2) Az R. 15.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A ta nú val lo más a jo go sult sá got meg ál la pí tó jegy zõ
elõtt tör tén het.”

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az R. 7.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „...4.  § (1) be -
kez dés a) és g) pont ja i ban” szö veg rész he lyé be a „...4.  §
(1) be kez dés a) és i) pont ja i ban” szö veg rész lép.

(3) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az „a) je len le gi ha di -
ere de tû fo gyat ko zá sa  miatti mun ka ké pes ség-csök ke né se
mi lyen mér té kû?” szö veg rész he lyé be az „a) je len le gi
 hadieredetû fo gyat ko zá sa  miatti egész ség ká ro so dás
 milyen mér té kû?” szö veg rész lép.

(4) Az R. 3. szá mú mel lék le té ben
a) a „Tárgy: Szak vé le mény ha di ere de tû fo gyat ko zás -

ról” szö veg rész he lyé be a „Tárgy: Szak vé le mény ha di ere -
de tû fo gyat ko zás ról és az ál ta la oko zott egész ség ká ro so -
dás mér té ké rõl” szö veg rész, va la mint

b) az „a) ha di ere de tû fo gyat ko zás  miatti mun ka ké pes -
ség-csök ke né sé nek je len le gi mér té ke ...%” szö veg rész
 helyébe az „a) ha di ere de tû fo gyat ko zás  miatti egész ség -
ká ro so dás je len le gi mér té ke ...%” szö veg rész lép.

(5) E ren de let ren del ke zé sei a ha tály ba lé pé se elõtt meg -
ál la pí tott já ra dék osz tály ba so ro lást nem érin tik.

(6) Az R. 3.  §-a, 5.  §-ának (3) be kez dé se, 16.  §-a és az
1. szá mú mel lék le te a ha tá lyát vesz ti.

(7) E ren de let 1–4.  §-a, 5.  §-ának (2)–(4) és (6) be kez dé -
se az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon a ha tá lyát
vesz ti. E be kez dés a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik
 napon a ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
59/2008. (III. 26.) Korm.

rendelete

a 2008. évi központi költségvetés
céltartaléka terhére a központi költségvetési szervek

létszámcsökkentési kiadásainak támogatásáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, a
 Magyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2007. évi CLXIX. tör vény (a továb biak ban: KvTv.) 4.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont ja vo nat ko zá sá ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés az e ren de let ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint egy sze ri hoz zá já ru lást nyújt a köz pon ti
költ ség ve té si szer vek nél – ide ért ve a Ma gyar Tu do má nyos 
Aka dé mi á hoz tar to zó költ ség ve té si rend ben gaz dál ko dó
in téz mé nye ket és a tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si
szer ve ket is – a fel ada tok vál to zá sá val, a szer ve ze tek, szer -
ve zet rend sze rek, a fel adat el lát ás kor sze rû sí té sé vel és
éssze rû sí té sé vel meg valósuló, tény le ges meg ta ka rí tást
ered mé nye zõ lét szám csök ken té sek sze mé lyi ki fi ze té se i -
hez és az azok hoz kap cso ló dó mun ka adó kat ter he lõ já ru lé -
kok hoz.

(2) A lét szám csök ken té sek kel össze füg gõ több let ki adá -
sok ra tá mo ga tás az e ren de let ben meg ha tá ro zott tá mo ga -
tás igény lé si fel té te le ket és szem pon to kat ér vé nye sí tõ fel -
mé rés ke re té ben igé nyel he tõ. A fel mé rés rõl és az igé nyelt
tá mo ga tás alap ján az elõ irány zat-át cso por to sí tá sok ról – a
fe lül vizs gá la tot köve tõen – a pénz ügy mi nisz ter intéz -
kedik.
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2.  §

A cél tar ta lék ter hé re a kö vet ke zõ in téz ke dé sek vég re -
haj tá sá val kap cso la tos, pénz for gal mi lag 2008-ban tel je sü -
lõ lét szám csök ken té sek egy sze ri ki adá sa i ra igé nyel he tõ
tá mo ga tás az e ren de let 4.  §-ában fog lal tak ra fi gye lem mel:

a) jog sza bály ban elõ írt in téz ke dé sek,
b) kor mány za ti és a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv

 által ho zott in téz ke dé sek az in téz mény rend szer át szer ve -
zé sé re (össze vo nás, in téz mény meg szün te té se), in téz mény 
szer ve ze té nek át ala kí tá sá ra és mû kö dé sé nek éssze rû sí té -
sé re,

c) a költ ség ve té si szerv ha tás kö ré ben vég re haj tott
éssze rû sí té sek, át szer ve zé sek (szer ve ze ti egy sé gek, il let ve 
mun ka kö rök meg szün te té se, össze vo ná sa).

3.  §

(1) Tá mo ga tá si igényt a költ ség ve té si szerv a 2.  §-ban
meg ha tá ro zott in téz ke dé sek vég re haj tá sá val össze füg gés -
ben ab ban az eset ben nyújt hat be, ha a köz szol gá la ti,
a köz al kal ma zot ti, a szol gá la ti (a Ma gyar Hon véd ség,
a rend vé del mi szer vek, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i ra vo nat ko zó an), a bí rói,
az igaz ság ügyi al kal ma zot ti és az ügyész sé gi szol gá la ti
jog vi szony (a továb biak ban együtt: jog vi szony), vagy
a mun ka vi szony meg szün te té se a mun kál ta tó ál ta li fel -
men tés sel, fel mon dás sal tör té nik, to váb bá, ha a költ ség ve -
té si szerv a vele jog vi szony ban vagy mun ka vi szony ban
álló mun ka vál la ló val meg ál la po dást köt an nak kor en ged -
mé nyes nyug dí ja zá sá ról. Ha tá ro zott ide jû ki ne ve zés vagy
mun ka szer zõ dés ese tén a jog vi szony (mun ka vi szony)
meg szün te té se kö vet kez té ben a költ ség ve té si tá mo ga tás
csak ab ban az eset ben igé nyel he tõ, ha a ha tá ro zott idõ bõl
hát ra lé võ idõ – a lét szám csök ken té si in téz ke dés meg ho za -
ta lá nak idõ pont já ban – még leg alább egy év.

(2) Tá mo ga tá si igény azt köve tõen nyújt ha tó be, ha
a költ ség ve té si szerv

a) cso por tos lét szám csök ken tés ese tén dön té sé rõl tá jé -
koz tat ta az ál la mi fog lal koz ta tá si szer vet, il let ve

b) a fel men tés té nyét kö zöl te a mun ka vál la ló val.

(3) E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból lét szám csök -
ken tés nek mi nõ sül, ha

a) a lét szám csök ken tés a költ ség ve té si szerv nél egy út -
tal az ál lás hely meg szün te té sét is ered mé nye zi (függet -
lenül a jog vi szony meg szû né sé nek idõ pont já tól), és

b) a lét szám csök ken tés sel össze füg gés ben fel me rü lõ
ki fi ze té sek a 2008. évet ter he lik, ide ért ve a 2007. év ben
kö zölt fel men té sek kel össze füg gõ meg elõ le ge zett, va la -
mint a 2008. év ben fel me rü lõ több let ki fi ze té se ket is.

(4) Nem mi nõ sül lét szám csök ken tés nek
a) a jog vi szony meg vál toz ta tá sát ered mé nye zõ in téz -

ke dés (pl. köz szol gá la ti jog vi szony ból mun ka vi szony

vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony létesí -
tése),

b) az ál lás he lyek át szer ve zé se, át struk tu rá lá sa  miatti
lét szám csök ken tés (pl. más mun ka kör lé te sí té se),

c) a fe je ze ten, költ ség ve té si szer ven be lü li, fe je ze tek
kö zöt ti át he lye zés,

d) a szak mai fel adat el lát ás (fel adat-össze té tel), a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ben a kép zé si struk tú ra vál to zá sa
 miatti lét szám cse re,

e) a szak mai fel adat el lát ás kül sõ szol gál ta tó (meg -
bízott) igény be vé te lé vel tör té nõ biz to sí tá sa (ki szer ve zés).

4.  §

(1) A lét szám csök ken tés sel össze füg gés ben tá mo ga tás
igé nyel he tõ a jog vi szony, il let ve a mun ka vi szony meg -
szün te té se  miatt

a) a fel men té si idõ re járó il let mény, fel mon dá si idõ re
járó mun ka bér,

b) a vég ki elé gí tés,
c) a 13. havi il let mény (kü lön jut ta tás),
d) a ju bi le u mi ju ta lom,
e) a fel men té si (fel mon dá si) idõ re járó sza bad ság meg -

vál tás,
f) a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás [kor en ged mé nyes

nyug dí ja zás ról  szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. ren de let
1.  §-ának (2) be kez dé se]
jog cí me ken járó – leg fel jebb a jog sza bá lyok sze rin ti kö te -
le zõ mér té kû és idõ pon tú – fi ze té si kö te le zett sé gek re,
a (2)–(5) be kez dés ben fog lal ta kat figye lembe véve.

(2) A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv vagy a költ ség ve -
té si szerv ve ze tõ je ál tal 2008. év ben el ren delt lét szám -
csök ken tés ese tén tá mo ga tás csak ab ban az eset ben igé -
nyel he tõ, ha

a) a fel men tet tek (fel mon dás sal érin tet tek) szá ma meg -
ha lad ja a költ ség ve té si szerv en ge dé lye zett lét szá má nak
3%-át, de leg alább 5 fõt érint, és

b) a lét szám csök ken té si in téz ke dés kö vet kez té ben leg -
alább az in téz ke dést meg elõ zõ fog lal koz ta tot ti arány nak
meg fele lõen csök ken a szak mai te vé keny sé get el lá tók és
a szak mai te vé keny sé get tá mo ga tók lét szá ma,

c) fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az a)–b) pont ban
fog lal tak mel lett szer ve ze te ket vagy szer ve ze ti egy sé ge ket 
érin tõ meg szün te tés re, össze vo nás ra ke rül sor.

(3) A (2) be kez dés b) pont já ban fog lalt kor lát nem vo -
nat ko zik azon ese tek re, ha a szer ve ze ti in téz ke dés (in téz -
mé nyek össze vo ná sa, szer ve ze ti egy sé gek össze vo ná sa,
meg szün te té se) a szak mai te vé keny sé get köz vet le nül
 támogató szel lem i és fi zi kai (tech ni kai) lét szám csök ken -
té sé re irá nyul a fel adat el lát ás költ ség ve té si szer ven be lü li
biz to sí tá sa mel lett (nem ki szer ve zés).

(4) Fel men té si idõ re járó il let mény, fel mon dá si idõ re
járó mun ka bér cí mén ki zá ró lag az il let mény (mun ka bér) és 
az át lag ke re set kö zöt ti kü lön bö zet re igé nyel he tõ támo -
gatás.
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(5) A költ ség ve té si szer vek ju bi le u mi ju ta lom cí mén
 abban az eset ben igé nyel het nek tá mo ga tást, ha a ju ta lom
ki fi ze té se a lét szám csök ken tés sel érin tett fog lal koz ta tott
nyug dí ja zá sa  miatt vált a 2008. év ben ese dé kes sé.

(6) A pénz ügy mi nisz ter a (4)–(5) be kez dés ben fog lal -
tak tól el té rõ en a fel men té si idõ re járó il let mény, felmon -
dási idõ re járó mun ka bér, va la mint a ju bi le u mi ju ta lom tel -
jes össze gé nek meg té rí té sét en ge dé lyez he ti a (2) be kez -
dés ben fog lal tak al kal ma zá sa nél kül

a) az egész ség ügyi struk tú ra vál tás sal érin tett költ ség -
ve té si szer vek ré szé re az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár ál ta li fi nan szí ro zás meg szû né sét kö ve tõ fi ze té si
kö te le zett sé gek re a költ ség ve té si szerv vagy an nak szer ve -
ze ti egy sé ge, fel ada ta meg szû né se ese tén,

b) a Rend õr ség és a Ha tár õr ség in teg rá ci ó já val össze -
füg gõ lét szám csök ken té sek kel kap cso la tos ki fi ze té sek re.

(7) A lét szám csök ken tés sel kap cso la tos ki adá sok azon
ré sze, mely re költ ség ve té si tá mo ga tás nem igé nyel he tõ,
a költ ség ve té si szer vet ter he li.

(8) Az igé nyel he tõ tá mo ga tás össze gét csök ken te ni kell
a) a lét szám csök ken té si in téz ke dés kor (fel men tés köz lé -

se kor) egy évet meg ha la dó an be töl tet len (üres) ál lás he lyek
ele mi költ ség ve tés ben ter ve zett il let mé nyé nek (mun ka bé ré -
nek) és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé ká nak 13 ha vi – még fel
nem hasz nált – össze gé vel,

b) szer ve ze ti egy sé gen ként és azon be lül – szak mai, az
azo kat köz vet le nül tá mo ga tó szel lem i és fi zi kai (tech ni -
kai) – funk ció cso por ton ként szá mít va, a lét szám csök ken -
tés sel érin tett, nyug dí jas nak nem mi nõ sü lõ fog lal koz ta tot -
tak ré szé re járó vég ki elé gí té sek já ru lék kal nö velt össze gé -
nek át la gá val, a lét szám csök ken tés sel nem érin tett – ha tá -
ro zat lan ide jû jog vi szony ban fog lal koz ta tott – nyug dí jas -
nak mi nõ sü lõk szá má nak meg fele lõen, leg fel jebb a lét -
szám csök ken tés sel érin tet tek lét szá mát el érõ nyug dí ja sok
szá má nak figye lembe véte lével.

(9) Nem kell az igé nyel he tõ tá mo ga tás össze gét a (8) be -
kez dés b) pont ja sze rint csök ken te ni ab ban az eset ben, ha
a lét szám csök ken tés sel nem érin tett nyug dí jas nak minõ -
sülõ fog lal koz ta tott nyug el lá tás ban nem ré sze sül.

5.  §

(1) A költ ség ve té si szerv a tá mo ga tá si igé nyét az e ren -
de let sze rin ti tá mo ga tás igény lé si fel té te le ket és szem pon -
to kat tar tal ma zó adat la pon ké szí ti el és nyújt ja be a fe je zet
fel ügye le tét el lá tó szerv nek. E szerv az e ren de let ben fog -
lalt igény lé si fel té te lek nek  való meg fe le lés for mai vizs gá -
la tát és a szám sza ki el len õr zést köve tõen a fe je zet össze sí -
tett igé nyét meg kül di a Pénz ügy mi nisz té ri um nak. A pénz -
ügy mi nisz ter a be kül dött adat la pok alap ján a tá mo ga tá si
igényt fe lül vizs gál ja, majd azt köve tõen – a fel té te lek
meg lé te ese tén – in téz ke dik az igé nyelt összeg át cso por to -
sí tá sá ról.

(2) A cél tar ta lék ból lét szám csök ken tés cí mén igé nyelt
tá mo ga tás fel nem hasz nált ré szé vel év köz ben a tény le ges
fel hasz ná lás is me re té ben az elõ irány za tot vissza kell ren -
dez ni, amennyi ben ez nem tör tént meg, ak kor az elõ irány -
zat-ma rad vány el szá mo lás ke re té ben kell figye lembe ven -
ni és vissza fi zet ni, ab ból tárgy évi ki fi ze tés nem teljesít -
hetõ, és nem ve he tõ figye lembe a tárgy évi lét szám csök -
ken té si tá mo ga tás-igény lés nél.

6.  §

(1) A tá mo ga tást a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
sze rint vissza kell fi zet ni, ha a lét szám csök ken tést köve -
tõen a költ ség ve té si szerv

a) az el bo csá tott sze mély mun ka kö ré nek tel jes vagy
rész be ni el lá tá sá ra az ál lás he lyet két éven be lül is mé tel ten
be töl ti, vagy arra bár mely más fog lal koz ta tá si for má ban
jog vi szonyt ke let kez tet,

b) lét szá mát a fel ügye le ti szerv ál tal fel adat bõ vü lés sel
össze füg gõ en iga zol tan el ren delt lét szám nö ve ke dést (be -
le ért ve a kö vet ke zõ há rom év ben a költ ség ve tés ben en ge -
dé lye zett lét szám ke ret nö ve lé sét is) meg ha la dó an nö ve li.

(2) A vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás össze ge az (1) be kez -
dés a)–b) pont ja sze rint fog lal koz ta tot tak 13 havi rend sze -
res sze mé lyi jut ta tá sa és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé ka

a) az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben az el bo csá -
tás idõ pont já ban irány adó il let ménnyel (mun ka bér rel),

b) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben az ön re ví -
zió vagy az el len õr zés idõ pont já ban irány adó il let ménnyel
(mun ka bér rel)
szá mol va.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti vissza fi ze té si kö te le zett ség -
nek az elõ irány zat-ma rad vány el szá mo lás ke re té ben kell
ele get ten ni. A (2) be kez dés sze rin ti fi ze té si kötelezett -
ségek össze ge nem ha lad hat ja meg a ka pott tá mo ga tás
össze gét.

7.  §

(1) A tá mo ga tás jog sze rû igény be vé te lét és a lét szám -
csök ken tés vég re haj tá sát a cél tar ta lé kot igény lõ költ ség -
ve té si szer vek nél a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal
(a továb biak ban: KEHI) a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va -
tal ról  szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 4.  §-ában
meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben el jár va, kü lön el len õr zi.
Amennyi ben a költ ség ve té si szerv a tá mo ga tást nem jog -
sze rû en vet te igény be, az igé nyelt összeg gel az elõ irány -
zat-ma rad vány el szá mo lá sa ke re té ben kö te les el szá mol ni,
és a 6.  § al kal ma zá sá val a vissza fi ze té si kö te le zett sé gét
tel je sí te ni.

(2) A költ ség ve té si szerv a tá mo ga tás igény lé si fel té te -
lek nek  való meg fe le lés iga zo lá sa cél já ból – a sze mé lyes
ada tok vé del mé re vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá val –
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 dokumentációt kö te les ké szí te ni. A do ku men tá ció leg fon -
to sabb tar tal mi ele mei:

a) a lét szám csök ken té si in téz ke dés jog alap já nak meg -
ne ve zé se, az in téz ke dés meg ho za ta lá nak és vég re haj tá sá -
nak idõ pont ja,

b) a jog vi szony, il let ve a mun ka vi szony meg szû né se,
meg szün te té se jog cí mé nek meg ne ve zé se,

c) a lét szám csök ken té si dön tés sel össze füg gõ ki fi ze té -
sek meg ne ve zé se és a ki fi ze té sek ese dé kes sé ge.

(3) A do ku men tá ci ó ban fel tün te tett ada to kon fe lül – fi -
gye lem mel a KvTv. 4.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lal tak -
ra – a KEHI min den olyan ada tot be kér het a költ ség ve té si
szerv tõl, ame lyet az el len õr zés tel jes körû vég re haj tá sa
cél já ból szük sé ges nek tart.

8.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a 2006. évi köz pon ti költ ség ve tés cél tar ta lé ká nak
fel hasz ná lá sá ról  szóló 140/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let.

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

A Kormány
60/2008. (III. 26.) Korm.

rendelete

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia,

valamint a kapcsoltan termelt villamos energia
kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról  szóló

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi
LXXXVI. tör vény 170.  §-a (1) be kez dé sé nek 7., 24.,
26–27. és 29. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az
Al kot mány 35.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ében el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A meg úju ló ener gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert 
ener gi á val ter melt vil la mos ener gia, va la mint a kap csol tan
ter melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te lé rõl és át vé te li
árá ról  szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Kát ren de let) 3. szá mú mel lék le te 2. pont já nak
b) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[2. Az 1. és 2. szá mú mel lék let sze rin ti árak al kal ma zá sa 
szem pont já ból az egyes nap sza kok (zó na idõk) idõ tar ta mát 
mun ka na po kon

– a min den kor ér vé nyes (kö zép-eu ró pai) idõ szá mí tás
(a továb biak ban: téli idõ szá mí tás), va la mint

– a kü lön jog sza bály sze rint el ren delt nyá ri idõ szá mí -
tás tar ta ma alatt
a kö vet ke zõ kép pen kell figye lembe ven ni:]

„b) 

A 2. erõ mû egy ség
cso port ese té ben

Téli idõ szá mí tás Nyá ri idõ szá mí tás

Csúcs idõ szak 06:30–22:30 07:30–23:30

Völgy idõ szak 22:30–02:00 és
05:30–06:30

23:30–03:00 és
06:30–07:30

Mély völgy idõ szak 02:00–05:30 03:00–06:30

”

(2) A Kát ren de let 3. szá mú mel lék le te 3. pont já nak
b) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[3. Nem mun ka nap nak szá mí tó na po kon az egyes nap -
sza kok (zó na idõk) idõ tar ta mát a kö vet ke zõ kép pen kell
figye lembe ven ni:]

„b) 

A 2. erõ mû egy ség
cso port ese té ben

Téli idõ szá mí tás Nyá ri idõ szá mí tás

Völgy idõ szak 06:30–02:00 07:30–03:00

Mély völgy idõ szak 02:00–06:30 03:00–07:30

”

2.  §

A Kát ren de let 6. szá mú mel lék le té nek 1. pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Az 5.  § (1)–(4) be kez dé sei sze rin ti csúcs és völgy -
idõ sza ki ára kat az aláb bi kép le tek figye lembe véte lével
kell meg ha tá roz ni:

a) Föld gáz tü ze lõ anyag gal ter melt vil la mos ener gi á ra
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b) Nem föld gáz tü ze lõ anyag gal ter melt vil la mos ener -
gi á ra
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3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
12/2008. (III. 26.) EüM

rendelete

egyes miniszteri rendeleteknek az egységes
élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggõ

módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  § (2) be kez dé sé nek da), df) al pont já ban és x) pont já -
ban, az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  §-ának (11) be kez dé sé ben, a nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok ról  szóló 1995. évi CXXV. tör vény 78.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben, va la mint az il le té kek rõl  szóló 1990. évi
XCIII. tör vény 67.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
 eljárva,

az 1., 3. és 4.  §, va la mint az 5.  § (3) be kez dé sé nek c),
d) és f) pont ja te kin te té ben 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 e) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ében el já ró föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben,

az 5.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja, va la mint (3) be kez -
dé sé nek e) pont ja te kin te té ben a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el -
járó, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó
 tárca nél kü li mi nisz ter rel egyet ér tés ben,

az 5.  § (3) be kez dé sé nek g) pont ja te kin te té ben a pénz -
ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az ét rend-ki egé szí tõk rõl  szóló 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM ren de let 10.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ét rend-ki egé szí tõk ha té kony ha tó sá gi ellenõr -
zése ér de ké ben leg ké sõbb a ter mék elsõ for ga lom ba ho za -
ta la kor a gyár tó vagy az im por tõr kö te les be je len te ni a
 készítményt az Or szá gos Élel me zés- és Táp lál ko zás tu do -
má nyi In té zet hez (a továb biak ban: OÉTI) a 4. szá mú mel -
lék let sze rin ti ada tok köz lé sé vel és a cím ke egy ide jû meg -
kül dé sé vel.”

2.  §

(1) Az élel mi szer ere de tû meg be te ge dé sek ese tén kö ve -
ten dõ el já rás ról  szóló 62/2003. (X. 27.) ESZCSM ren de let
4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) A gom ba mér ge zés re gya nús eset kli ni kai di ag nó zi -
sá nak fel ál lí tá sá hoz szük sé ges la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok
el vé gez te té sé rõl vagy el vég zé sé rõl a be te get el lá tó egész -
ség ügyi in téz mény gon dos ko dik sa ját vagy arra al kal mas
vizs gá ló la bo ra tó ri um, il let ve a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal Köz pont Élel mi szer- és Ta kar mány biz ton -
sá gi Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: MgSzHK ÉTbI) gom -
ba vizs gá la ti re fe ren cia la bo ra tó ri u má nak igény be vé te lé -
vel.”

(2) Az élel mi szer ere de tû meg be te ge dé sek ese tén kö ve -
ten dõ el já rás ról  szóló 62/2003. (X. 27.) ESZCSM ren de let
6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(4) Ha a meg be te ge dés elõ idé zé sé ben kül föld rõl szár -
ma zó élel mi szer a gya nús, a kis tér sé gi in té zet a re gi o ná lis
in té zet egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett ér te sí ti az Or szá gos
Tisz ti fõ or vo si Hi va talt (a továb biak ban: OTH) és az
 Országos Élel me zés- és Táp lál ko zás tu do má nyi In té ze tet
(a továb biak ban: OÉTI), va la mint a bel föl di for gal ma zó
szék he lye sze rint ille té kes re gi o ná lis in té ze tet. Az ese -
mény ki vizs gá lá sát, az össze fog la ló je len tés és a nyil ván -
tar tó lap el ké szí té sét a for gal ma zás he lye sze rint ille té kes
re gi o ná lis in té zet szak mai irá nyí tá sá val kell vé gez ni.”

3.  §

A spe ci á lis gyó gyá sza ti cél ra szánt táp sze rek rõl  szóló
24/2003. (V. 9.) ESZCSM ren de let 5.  §-ának (1) bekez -
dése he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A spe ci á lis táp sze rek ha tó sá gi el len õr zé sé nek meg -
könnyí té sé re a gyár tó, vagy ha a ter mé ket kül föl dön gyárt -
ják, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén for ga lom ba hozó,
 importõr leg ké sõbb a ter mék for ga lom ba ho za ta lá nak nap -
ján kö te les ér te sí te ni az Or szá gos Élel me zés- és Táp lál ko -
zás tu do má nyi In té ze tet (a továb biak ban: OÉTI) a ter mék
je lö lé sé nek, gra fi kai ter vé nek (egyéb szó ró anya ga i nak)
be mu ta tá sá val. Ha a ter mé ket az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség va la mely tag ál la má ban már for ga lom ba hoz ták, er rõl
az elsõ for ga lom ba ho za tal ról ér te sí tett tag ál la mi ha tó ság
meg je lö lé sé vel az OÉ TI-t tá jé koz tat ni kell.”

4.  §

Az anya tej-he lyet te sí tõ és az anya tej-ki egé szí tõ táp sze -
rek rõl  szóló 23/2003. (V. 9.) ESZCSM ren de let 7.  §-ának
(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A tá jé koz ta tás hoz és kép zés hez szük sé ges esz köz -
nek és anyag nak az elõ ál lí tó és a for gal ma zó ál ta li té rí tés -
men tes ado má nyo zá sa csak az Or szá gos Élel me zés- és
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Táp lál ko zás tu do má nyi In té zet (a továb biak ban: OÉTI)
 engedélyével tör tén het. Az ado má nyo zást az OÉ TI-nek be
kell je len te ni. Ha az OÉTI a be je len tés tõl szá mí tott 15 na -
pon be lül az ado má nyo zást ha tá ro zat tal nem tilt ja meg, azt
úgy kell te kin te ni, hogy az ado má nyo zás hoz hoz zá já rul.
Az anyag vagy az esz köz vi sel he ti az ado má nyo zó cég
 nevét vagy cég je lét, azon ban nem utal hat a táp szer ke res -
ke del mi már ká já ra és csak az egész ség ügyi el lá tó há ló za -
ton be lül al kal maz ha tó.”

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg
a) a ter mé sze tes gyógy té nye zõk rõl  szóló 74/1999.

(XII. 25.) EüM ren de let 14.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já -
ban a „Fo dor Jó zsef Or szá gos Köz egész ség ügyi Köz pont”
szö veg rész, va la mint a 24.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti,

b) a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a biz -
ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 11/2005. (IV. 13.) EüM
ren de let mel lék le té nek 8. sora ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg
a) a ter mé sze tes gyógy té nye zõk rõl  szóló 74/1999.

(XII. 25.) EüM ren de let
aa) 3.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban, 10.  § (3) be kez -

dé sé nek b) pont já ban, 14.  § (3) be kez dé sé nek c) pont já -
ban, 19.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 4. szá mú mel lék le té nek
2. b), 4. b) és 6. pont já ban a „me gyei” szö veg rész he lyé be
a „re gi o ná lis” szö veg lép,

ab) 6.  §-ában, 3. szá mú mel lék le té nek 3.3. pont já ban
a „vá ro si” szö veg rész he lyé be a „kis tér sé gi” szö veg lép,

ac) 2. szá mú mel lék le te III. pont ja „Mel lék le tek (két
pél dány ban kell be nyúj ta ni):” cí mé nek 6. al pont já ban
a „me gyei (fõ vá ro si)” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis”
szö veg lép;

b) az élel mi szer ere de tû meg be te ge dé sek ese tén kö ve -
ten dõ el já rás ról  szóló 62/2003. (X. 27.) ESZCSM ren de let

ba) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 6.  §-ának (1)–(3), (5),
(7) és (8) be kez dé sé ben, 7.  §-ában, 8.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben, 9.  §-ában, 11.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint
3. és 6. szá mú mel lék le té ben a „vá ro si” szö veg ré szek
 helyébe a „kis tér sé gi” szö veg lép,

bb) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si
 intézet” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis in té zet” szö veg lép,

bc) 1. és 6. szá mú mel lék le té ben a „me gyei/fõ vá ro si”
szö veg ré szek he lyé be a „re gi o ná lis” szö veg lép,

bd) 1. szá mú mel lék le té ben a „vá ro si-ke rü le ti-me gyei-
fõ vá ro si” szö veg rész he lyé be a „kis tér sé gi-ke rü le ti-re gi o -
ná lis” szö veg lép,

be) 1. szá mú mel lék le té ben a „vá ro si/ke rü le ti” szö veg -
rész he lyé be a „kis tér sé gi/ke rü le ti” szö veg lép,

bf) 2. szá mú mel lék le té ben az „OKK-OÉTI” szöveg -
részek he lyé be az „MgSzHK ÉTbI” szö veg lép,

bg) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 6.  §-ának (2) és (6) be -
kez dé sé ben, 8.  §-ának (1), (3), (4), (6) és (8) be kez dé sé -
ben, 9.  §-ában, va la mint 2. szá mú mel lék le té ben a
„ megyei” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis” szö veg lép,

bh) 6. szá mú mel lék le té nek 17. pont já ban a „me gye”
szö veg rész he lyé be a „ré gió” szö veg lép;

c) a spe ci á lis gyó gyá sza ti cél ra szánt táp sze rek rõl  szóló 
24/2003. (V. 9.) ESZCSM ren de let 5.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben, 6.  §-ának (1), (3) és (4) be kez dé sé ben, va la mint 7.  §
(1) és (2) be kez dé sé ben az „OKK-OÉTI” szö veg rész
 helyébe az „OÉTI” szö veg lép;

d) az anya tej-he lyet te sí tõ és az anya tej-ki egé szí tõ táp -
sze rek rõl  szóló 23/2003. (V. 9.) ESZCSM ren de let
8.  §-ának (1), (3), (4) és (6) be kez dé sé ben, 9.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben az „OKK-OÉTI” szö veg rész he lyé be az
„OÉTI” szö veg lép;

e) a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a biz -
ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 11/2005. (IV. 13.) EüM
ren de let mel lék le té nek 10. so rá ban az „Or szá gos Élel mi -
szer biz ton sá gi és Táp lál ko zás tu do má nyi In té zet” szö veg -
rész he lyé be az „Or szá gos Élel me zés- és Táp lál ko zás tu do -
má nyi In té zet” szö veg lép;

f) az ét rend-ki egé szí tõk rõl  szóló 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM ren de let

fa) 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „me gyei és fõ vá ro si
in té zet” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis in té zet” szö veg
lép,

fb) 12.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben, va la mint
13.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben a „me gyei” szöveg -
részek he lyé be a „re gi o ná lis” szö veg lép;

g) a nép jó lé ti ága zat ba tar to zó egyes ál lam igaz ga tá si
el já rá so kért és igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá so kért fi ze ten -
dõ dí jak ról  szóló 50/1996. (XII. 27.) NM ren de let 3. szá mú 
mel lék le té ben az „Or szá gos Élel mi szer biz ton sá gi és Táp -
lál ko zás tu do má nyi In té zet” szö veg rész he lyé be az „Or szá -
gos Élel me zés- és Táp lál ko zás tu do má nyi In té zet” szö veg
lép.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
10/2008. (III. 26.) GKM

rendelete

a bérelt jármûvekkel végzett közúti áruszállítás
külön feltételeirõl  szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM

rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dés b) pont 1. és 16. al pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel -
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adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
 eljárva a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A bé relt jár mû vek kel vég zett köz úti áru szál lí tás kü lön
fel té te le i rõl  szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 3.  § (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) Ma gyar or szág te rü le tén szék hellyel ren del ke zõ
vál lal ko zás bé relt gép jár mû vé nek ma gyar ha tó sá gi jel zés -
sel és en ge déllyel kell ren del kez nie.”

2.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) Bé relt jár mû vel vég zett áru fu va ro zás és sa ját

szám lás áru szál lí tás so rán – a 3.  §-ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek tel je sí té sé nek iga zo lá sá ul – a jár mû ve ze tõ nek a köz -
úti for ga lom ban ma gá nál kell tar ta nia:

a) a gép jár mû bér le té re vo nat ko zó, az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam hi va ta -
los nyel vén ké szí tett szer zõ dést vagy a szer zõ dés hi te le sí -
tett ki vo na tát, amely tar tal maz za a bér be adó és a bér lõ
 nevét, a szer zõ dés kö tés nap ját és idõ tar ta mát, va la mint a
jár mû azo no sí tá si ada ta it, to váb bá

b) ha a jár mû vet nem a bér lõ ve ze ti, a jár mû ve ze tõ tag -
sá gi, il let ve rész vény esi jog vi szo nyát iga zo ló ira tot vagy
a jár mû ve ze tõ fog lal koz ta tá sá ra vo nat ko zó szer zõ dést
vagy ezek hi te le sí tett ki vo na tát – amely tar tal maz za a jár -
mû ve ze tõ nek és a fog lal koz ta tó já nak a ne vét, a fog lal koz -
ta tás jog cí mét, a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló szer zõ dés kel tét 
és idõ tar ta mát – vagy a há rom hó nap nál nem ré geb bi fi ze -
té si jegy zé ket.

(2) Az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
ira tok az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -
dás ban ré szes ál lam ban nyil ván tar tás ba vett gép jár mû ese -
té ben he lyet te sít he tõ ek a jár mû vet nyil ván tar tó ál lam ille -
té kes ha tó sá ga ál tal ki adott – az (1) be kez dés a) és b) pont -
já ban meg ha tá ro zott tar tal mú – irat tal is.”

3.  §

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

„(2) A 4.  §-ban meg ha tá ro zott ira to kat be kell mu tat ni
az el len õr zést vég zõ szerv nek.”

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

„(4) A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság re gi o ná lis igaz ga -
tó sá ga a Ma gyar or szág te rü le tén szék hellyel ren del ke zõ
vál lal ko zás ese té ben – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott

eset ben – a köz úti áru fu va ro zói te vé keny ség gya kor lá sá -
nak jo gát tel je sen vagy rész ben fel füg geszt he ti.”

4.  §

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

„(2) Ez a ren de let a gép jár mû ve ze tõ nél kül bé relt jár mû -
vek köz úti áru fu va ro zás ra tör té nõ hasz ná la tá ról  szóló,
2006. ja nu ár 18-i 2006/1/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.”

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba, és a ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Ez a ren de let a gép jár mû ve ze tõ nél kül bé relt jár mû -
vek köz úti áru fu va ro zás ra tör té nõ hasz ná la tá ról  szóló,
2006. ja nu ár 18-i 2006/1/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
11/2008. (III. 26.) GKM

rendelete

a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól  szóló
19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról

A ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló 1995. évi
XXXIII. tör vény 118.  § (6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a kor mány hi va ta lo kat fel ügye lõ mi nisz te -
rek ki je lö lé sé rõl szó ló 8/2006. (XII. 23.) ME ren de let
1. § f) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – a pénz -
ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 2.  § a) pont já ban fog lalt fel adat -
kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel, va la mint a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal el nö ké vel egyet ér tés ben – a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti ipar jog vé del mi el -
já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról  szóló 19/2005.
(IV. 12.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  §-a a kö -
vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
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„(6) A (2)–(5) be kez dés ben fog lal ta kat meg fele lõen al -
kal maz ni kell az Eu ró pai Sza ba dal mi Egyez mény sze rin ti
fel szó la lá si és kor lá to zá si el já rás ered mé nye ként mó do sí -
tás sal fenn tar tott eu ró pai sza ba da lom ra is.”

2.  §

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

„(1) A ki egé szí tõ ol tal mi ta nú sít vány meg adá sá ra irá -
nyu ló be je len tés és a ki egé szí tõ ol tal mi ta nú sít vány idõ tar -
ta má nak meg hosszab bí tá sá ra irá nyu ló ké re lem díja
214 000 fo rint.”

(2) Az R. 6.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé -
szül ki:

[A ta nú sít vány fenn tar tá si dí já nak össze ge:]

„f) a ha to dik évre 564 000 fo rint.”

3.  §

Az R. 9.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„A fenn tar tá si dí jat e pót lék kal együtt kell meg fi zet ni
ab ban az eset ben is, ha a fenn tar tá si dí jat a hat hó na pos
 türelmi idõ el tel tét köve tõen, iga zo lá si ké re lem alap ján
 fizetik meg.”

4.  §

(1) Az R. 14.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„Megsemmisítési, megszüntetési, törlési,
megszûnés-megállapítási, érvénytelenség-megállapítási,

megvonási, nemleges megállapítási
és a kényszerengedélyekkel kapcsolatos díjak”

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

„(1) Sza ba dal mi, hasz ná la ti min ta ol tal mi, for ma ter ve -
zé si min ta ol tal mi és to pog rá fi a ol tal mi ügy ben a meg sem -
mi sí tés re és a nem le ges meg ál la pí tás ra, ki egé szí tõ ol tal mi
ta nú sít vánnyal kap cso la tos ügy ben a ta nú sít vány meg szû -
né sé nek vagy ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sá ra, idõ tar -
ta ma meg hosszab bí tá sá nak meg vo ná sá ra és a nem le ges
meg ál la pí tás ra, sza ba dal mi és ki egé szí tõ ol tal mi ta nú sít -
vánnyal kap cso la tos ügy ben a kény szer en ge dély meg adá -
sá ra, fe lül vizs gá la tá ra, mó do sí tá sá ra és a kény szer en ge dé -
lyes köny ve i be és nyil ván tar tá sa i ba tör té nõ be te kin tés re,
nö vény faj ta-ol tal mi ügy ben a meg sem mi sí tés re, a meg -
szün te tés re és a faj ta név tör lé sé re, va la mint véd jegy- és
föld raj zi áru jel zõ-ol tal mi ügy ben a tör lés re és a meg szû nés 
meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló ké re lem díja 128 000 fo rint.”

5.  §

(1) Az R. 15.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„A módosítási, a határidõ-hosszabbítási, a megosztási
és az eljárás folytatása iránti kérelem díja”

(2) Az R. 15.  §-a a kö vet ke zõ (7) és (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Ipar jog vé del mi ügy ben az el já rás foly ta tá sa irán ti
ké re lem díja 35 000 fo rint.

(8) Ha az el mu lasz tott ha tár idõ díj fi ze té sé re vo nat ko -
zott, a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott dí jat e dí jon fe lül
kell meg fi zet ni.”

6.  §

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

„(2) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke en ge dé lyez -
he ti a dí jak nak az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ
 módon tör té nõ meg fi ze té sét, ide ért ve a le té ti szám la út ján
tör té nõ díj fi ze tést is.”

7.  §

Az R. 24.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a (2) és (3) be kez dés szá mo zá sa (3) és (4) be -
kez dés re vál to zik:

„(2) Ha az át me ne ti sza ba dal mi ol ta lom olyan alap sza -
ba da lom, amely re a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal kiegé -
szítõ ol tal mi ta nú sít ványt adott, az át me ne ti sza ba dal mi
 oltalom utol só évé ben ese dé kes fenn tar tá si dí já nak az ol ta -
lom le jár tát kö ve tõ idõ szak ra esõ – a 6.  § (3) be kez dé sé nek
meg fe le lõ al kal ma zá sá val ki szá mí tott – össze gét ké re lem -
re vissza kell té rí te ni, il let ve más ipar jog vé del mi ügy dí ja -
ként kell át ve zet ni, fel té ve, hogy a ta nú sít vány elsõ évé ben 
ese dé kes fenn tar tá si dí jat meg fi zet ték.”

8.  §

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

„(1) Az írá sos vé le mény irán ti ké re lem dí já nak ké re lem -
re tör té nõ vissza fi ze té se ese tén – a ta lál má nyok sza ba dal -
mi ol tal má ról  szóló 1995. évi XXXIII. tör vény (a továb -
biak ban: Szt.) 69/A.  § (8) be kez dés d) pont já ban sza bá lyo -
zott eset ki vé te lé vel – to váb bá az Szt. 75.  § (5) be kez dé sé -
ben, va la mint e ren de let 24.  § (1) be kez dé sé ben és 25.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben a Ma gyar
 Szabadalmi Hi va tal a vissza fi ze ten dõ össze get a vissza -
fizetést meg elõ zõ en csök ken ti a Ma gyar Sza ba dal mi
 Hivatalnak a Ma gyar Ál lam kincs tár ban ve ze tett szám lá ja
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ter hé re be nyúj tott át uta lá si meg bí zá sok ju ta lé ka i nak, dí -
jainak, il let ve a pos tai pénz for gal mi meg bí zá sok után a
pos ta ál tal fel szá mí tott dí jak nak az össze gé vel.”

9.  §

(1) Ez a ren de let ki hir de té sét köve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 3.  § (5) be kez dé sé ben, 4.  § (2) és (5) be kez dé -
sé ben, 18.  § (1) be kez dé sé ben és 19.  § (1) be kez dé sé ben az 
„és ki nyom ta tá si” szö veg rész, 3.  § (6) be kez dé sé nek elsõ
mon da tá ban és 4.  § (4) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az
„és ki nyom ta tá si”, va la mint a „ki nyom ta tott” szö veg rész,
to váb bá a 3.  § (6) be kez dé sé nek má so dik mon da ta és a 4.  §
(4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az eu ró pai sza ba dal mak meg adá sá ról  szóló 1973.
ok tó ber 5-i Mün che ni Egyez mény (Eu ró pai Sza ba dal mi
Egyez mény) Díj sza bály za tá nak ki hir de té sé rõl  szóló
45/2002. (XII. 28.) GKM ren de let és az eu ró pai sza ba dal -
mak meg adá sá ról  szóló 1973. ok tó ber 5-i Mün che ni
Egyez mény (Eu ró pai Sza ba dal mi Egyez mény) Díj sza -
bály za tá nak ki hir de té sé rõl  szóló 45/2002. (XII. 28.) GKM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 123/2004. (X. 19.) GKM ren -
de let.

(4) Ezt a ren de le tet a ha tály ba lé pé sét köve tõen be nyúj -
tott be je len té sek és ké rel mek alap ján ese dé kes sé vált
 díjakra kell al kal maz ni.

(5) A (2) és (3) be kez dés, va la mint az 1–8.  §-ok az e ren -
de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyu kat vesz tik.
E be kez dés az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik
na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

13/2008. (III. 26.) ÖTM
rendelete

a belterületi belvízrendezési célok támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,

elszámolásának és ellenõrzésének részletes
szabályairól

A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2007. évi CLXIX. tör vény 5. mel lék le té nek 27. pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ön kor mány za ti és te rü let -

fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban fog -
lalt fel adat kö röm ben el jár va, a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § c) pont já ban fog lalt fel adat -
kör ében el já ró kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter,
 valamint 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 fog -
lalt fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter vé le mé nyé nek 
ki ké ré sé vel a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

E tá mo ga tás a 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel té te lek nek
meg fe le lõ te le pü lé si ön kor mány za tok egyes bel te rü le ti
bel víz ren de zé si cél ja i nak tá mo ga tá sá ra szol gál.

2.  §

(1) A tá mo ga tást Bé kés, Csong rád és Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye azon vá ro si ön kor mány za tai igé nyel he tik:

a) ahol a ten ger szint fe let ti át lag ma gas ság a Föld mé ré si 
és Táv ér zé ke lé si In té zet Köz pon ti Adat- és Tér kép tá rá nak
ada tai alap ján 85 mé ter nél nem több, és

b) ame lyek a ked vez mé nye zett tér sé gek be so ro lá sá ról
 szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. ren de let 2–3. szá mú mel -
lék le te i ben sze rep lõ kis tér sé gek te rü le tén ta lál ha tók.
 (2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti át lag ma gas ság
alatt a mé ter re ke re kí tett át lag ér ték ér ten dõ.
 (3) Az (1) be kez dés alap ján az igény lés be nyúj tá sá ra
 jogosult ön kor mány za tok lis tá ját az 1. szá mú mel lék let tar -
tal maz za.
 (4) Tá mo ga tás a kö vet ke zõ bel te rü le ti bel víz ren de zé si
cé lok meg va ló sí tá sá hoz igé nyel he tõ:

a) a te le pü lést (bel te rü le te ket) ve szé lyez te tõ csa pa dé -
kok kár oko zás nél kü li el ve ze té sé hez szük sé ges vízelve -
zetõ há ló za ti rend szer ki épí té se,

b) a te le pü lést érin tõ he lyi vízrendezési-vízkárelhárí -
tási mû vek, víz fo lyá sok, csa tor nák, öv ár kok, kör gá tak,
 záportározók, te re lõ mû vek, köz cé lú ár kok, kap cso ló dó
mû tár gyak fej lesz té se, fel újí tá sa,

c) a ká ro san meg emel ke dett bel te rü le ti ta laj vi zek sza -
bá lyo zá sa ér de ké ben el vég zen dõ mû sza ki be avat ko zá sok,

d) a kül te rü le ti vi zek el len a te le pü lés vé del mét szol -
gáló fej lesz té sek.
 (5) A pá lyá zó ön kor mány zat nak a be ru há zá si össz költ -
ség leg alább 10%-ának meg fe le lõ sa ját for rást kell vál lal -
nia.
 (6) A tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga -
tás, ma xi má lis össze ge 2008. és 2009. évre együt te sen
140 mil lió fo rint.
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(7) A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl
szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján
2009. évre az elõ irány zat 100%-ára vál lal ha tó kö te le zett -
ség.

Pályázati rendszer

3.  §

(1) Az ön kor mány za tok pá lyá za ta i kat – pa pír ala pon
egy ere de ti és két má so la ti pél dány ban, to váb bá elekt ro ni -
kus úton – a Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti leg ille té kes
igaz ga tó sá ga i hoz (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) 2008. áp -
ri lis 18-ig nyújt hat ják be. Amennyi ben a (2) be kez dés d) és 
f) pont ja sze rin ti do ku men tu mok elekt ro ni ku san nem áll -
nak ren del ke zés re, úgy azo kat csak pa pír ala pon kell be -
nyúj ta ni. A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ.
 (2) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a kö vet ke zõ ket:

a) az e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti, pon to san
és hi ány ta la nul ki töl tött pá lyá za ti adat la pot;

b) a kép vi se lõ-tes tü let nek a sa ját for rás vál la lá sát ta nú -
sí tó hi te le sí tett ha tá ro za ti ki vo na tát vagy a kép vi se lõ-tes -
tü let költ ség ve té si ren de let be fog lalt fel ha tal ma zá sa alap -
ján a pol gár mes ter nyi lat ko za tát;

c) a meg va ló sí ta ni kí vánt be ru há zás sal kap cso la tos
 rövid kon cep ci ót, amely tar tal maz za a kö vet ke zõ in for má -
ci ó kat:

ca) a ter ve zett be ru há zás szük sé ges sé gé nek be mu ta tá sát,
cb) a ter ve zett be ru há zás mennyi ben szol gál ja a víz ká -

rok meg elõ zé sét, mér sék lé sét,
cc) azt, hogy a meg fe le lõ be fo ga dó ren del ke zés re áll-e,
cd) azt, hogy a ter ve zett be ru há zás ho gyan kap cso ló dik 

a te le pü lés ren de zé si terv hez,
ce) azt, hogy a kül te rü let rõl ér ke zõ, bel te rü let re ve szé -

lyes víz- és hor da lé kel ön té sek meg aka dá lyo zá sá hoz szük -
sé ges lé te sít mé nyek és zá por tá ro zók va ló sul nak-e meg,

cf) he lyi víz kár ese mé nyek elõ for du lá sá nak gya ko ri sá -
gát és mér té két,

cg) azt, hogy a be avat ko zás ki emelt víz mi nõ ség-vé del -
mi te rü le ten va ló sul-e meg,

ch) azt, hogy a be ru há zás a Vá sár he lyi Terv To vább fej -
lesz té se prog ram ha tás te rü le tén va ló sul-e meg,

ci) azt, hogy a tu riz mus fej lesz té sét a be ru há zás po zi tí -
van be fo lyá sol ja-e;

d) a ter ve zett be ru há zás(ok) mû sza ki tar tal mát bemu -
tató do ku men tu mot, amely nek tar tal maz nia kell:

da) mû sza ki le írást a be ru há zás ról, lé te sít mé nyek rõl,
db) rész le tes költ ség szá mí tást,
dc) hely szín raj zot (az en ge dé lye zõ ha tó ság hi te le sí té -

sé vel),
dd) hossz-szel vény(eke)t, fon to sabb mû tárgy(ak) do -

ku men tu ma it;
e) a te rü le ti leg ille té kes kör nye zet vé del mi és víz ügyi

igaz ga tó ság

ea) nyi lat ko za tát a ter ve zett be ru há zá sok szükséges -
ségérõl,

eb) ér té ke lé sét a c) pont sze rin ti kon cep ci ó ról;
f) a be ru há zás sal kap cso la tos víz jo gi lé te sí té si en ge -

délyt; to váb bá
g) a be ru há zás meg va ló sí tá sá nak 2008. és 2009. évre

tör té nõ sza ka szo lá sát és ez zel össze füg gés ben az igé nyelt
tá mo ga tás éven kén ti le bon tá sát.

(3) Amennyi ben a pá lyá zó ön kor mány zat a (2) be kez -
dés f) pont ja sze rin ti víz jo gi lé te sí té si en ge déllyel a pá lyá -
zat be nyúj tá sa kor nem ren del ke zik, a pá lyá zat befogad -
ható és el bí rál ha tó. Eb ben az eset ben a tá mo ga tá si szer zõ -
dés meg kö té sé nek ha tár ide jé ig kell a víz jo gi lé te sí té si
 engedélyt be nyúj ta ni az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -
té si Mi nisz té ri um nak (a to váb bi ak ban: ÖTM). En nek hi á -
nyá ban a tá mo ga tá si szer zõ dés nem köt he tõ meg.

(4) Az Igaz ga tó ság meg vizs gál ja a pá lyá zat sza bály sze -
rû sé gét és szük ség ese tén hi ány pót lás ra, mó do sí tás ra hív ja 
fel az ön kor mány za tot. Hi ány pót lás ra a hi ány pót lá si fel -
szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott há rom mun ka na pon
 belül van le he tõ ség.

(5) Amennyi ben az ön kor mány zat a (4) be kez dés sze -
rin ti fel hí vás nak ha tár idõn be lül nem tesz ele get, vagy nem 
meg fele lõen tel je sí ti azt, az Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si
igényt nem to váb bít ja az ÖTM-nek, és er rõl ér te sí ti a pá -
lyá zót.

(6) Az Igaz ga tó ság a pá lyá za to kat – az (5) be kez dés sze -
rin ti eset ki vé te lé vel – elekt ro ni kus úton és pa pír ala pon
egy ere de ti és egy má so la ti pél dány ban leg ké sõbb 2008.
má jus 7-ig to váb bít ja az ÖTM ré szé re.

A bírálat eljárásrendjének szabályai

4.  §

(1) Az ÖTM a be ér ke zett pá lyá za tok egy má so la ti pél -
dá nyát a be ér ke zést kö ve tõ mun ka na pon meg kül di, il let ve
elekt ro ni kus úton is el jut tat ja a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té ri um (a továb biak ban: KvVM) ré szé re szak -
mai vé le mény ké ré se cél já ból.

(2) A KvVM leg ké sõbb 2008. má jus 23-ig meg kül di az
ÖTM ré szé re a pá lyá za tok ról  szóló szak mai vé le mé nyét és 
tá mo ga tá si ja vas la tát.

(3) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a
pá lyá za tok ról a KvVM szak mai ja vas la tá nak figye lembe -
véte lével 2008. jú ni us 2-ig dönt. A nyer tes ön kor mány za -
tok szá má ra 2008. év ben fo lyó sít ha tó tá mo ga tás össze sen
nem ha lad hat ja meg az 500 mil lió fo rin tot.

(4) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter – a
gaz da sá gi és mû sza ki éssze rû ség fel té te le i re fi gye lem mel,
a pá lyá zat ban meg je lölt cé lok, il let ve mû sza ki tar ta lom
egy ide jû csök ken té se mel lett – az igé nyelt nél ala cso nyabb
össze gû tá mo ga tás meg íté lé sé re, il let ve a tá mo ga tás 2008.
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és 2009. év ben fo lyó sít ha tó össze gé nek az ön kor mány zat
ál tal jel zet tõl el té rõ meg ha tá ro zá sá ra is jo go sult. Eb ben az
eset ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té se elõtt az érin tett
ön kor mány zat tal egyez tet ni szük sé ges.

(5) Az ÖTM a tá mo ga tást nyert pá lyá za tok lis tá ját a
dön tést kö ve tõ 10 na pon be lül a sa ját hon lap ján közzé -
teszi.

A támogatási szerzõdés megkötése, szerzõdéskötési
feltételek

5.  §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak – a dön tés alap ját
 képezõ pá lyá zat ban vál lalt – fel té te le it meg ál la po dás ban
(a továb biak ban: tá mo ga tá si szer zõ dés) rög zí ti az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter és az ön kor mány -
zat. A tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí te ni kell az ön kor -
mány zat nak 2008. és 2009. év ben fo lyó sít ha tó össze get,
il let ve a fo lyó sí tás fel té te le it.
 (2) A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té se az ön kor mány -
za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz te ri dön tést köve tõen leg -
késõbb 2008. jú ni us 23-ig tör té nik meg, amely nek az ön -
kor mány zat nak fel ró ha tó ok ból tör té nõ el mu lasz tá sa jog -
vesz tõ.

6.  §

(1) Az ön kor mány zat nak a be ru há zás ki vi te le zõ jé vel
kö tött szer zõ dést an nak meg kö té sét kö ve tõ 30 na pon be -
lül, de leg ké sõbb 2008. de cem ber 15-ig meg kell kül de nie
az ÖTM ré szé re.

(2) Amennyi ben az ön kor mány zat a ki vi te le zõi szer zõ -
dést neki fel nem ró ha tó ok ból nem tud ja az (1) be kez dés
sze rin ti leg ké sõb bi idõ pon tig meg köt ni, ak kor an nak in do -
ko lá sát és iga zo lá sát kell be nyúj ta nia az ÖTM ré szé re leg -
ké sõbb 2008. de cem ber 15-ig. Az ön kor mány zat nak
 ebben az eset ben a ki vi te le zõi szer zõ dést – fi gye lem mel
a 9.  § (2) be kez dé sé re – 2009. év ben utó lag, a szer zõ dés
meg kö té sét kö ve tõ 15 na pon be lül meg kell kül de nie az
ÖTM ré szé re.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõk elmulasz -
tása jog vesz tõ.

A támogatás folyósítása

7.  §

(1) A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sa több rész let ben tör -
té nik:

a) a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 10 na pon
be lül a 2008. évre meg ítélt tá mo ga tá si összeg 10%-ának
meg fe le lõ elsõ rész let elõ leg ként ke rül fo lyó sí tás ra,

b) a 2008. évre meg ítélt tá mo ga tás má so dik rész le té nek 
fo lyó sí tá sa a be ru há zás ki vi te le zõ jé vel kö tött szer zõ dés
vagy a 6.  § (2) be kez dé se sze rin ti iga zo lás az ÖTM-hez
tör té nõ be nyúj tá sát kö ve tõ 10 na pon be lül tör té nik,

c) a 2009. évre meg ítélt tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a 2008.
évre jó vá ha gyott mû sza ki tar ta lom meg va ló sí tá sá nak az
ön kor mány zat ál tal tör té nõ – az ÖTM ál tal el fo ga dott –
iga zo lá sát kö ve tõ 10 na pon be lül tör té nik. Amennyi ben az
iga zo lás be nyúj tá sá ra 2009. de cem ber 15-ig nem ke rül sor, 
úgy az ön kor mány zat a 2009. évre meg ítélt tá mo ga tás ra
 elveszti jo go sult sá gát.

(2) Ab ban az eset ben, ha a be nyúj tott ki vi te le zõi szer zõ -
dés ben a be ru há zás össz költ sé ge a tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben sze rep lõ összeg hez ké pest ala cso nyabb, úgy a tá mo ga -
tá si szer zõ dést oly mó don kell mó do sí ta ni, hogy ab ban a
tá mo ga tás össze ge az össz költ ség csök ke né sé vel ará nyo -
san csök ken jen. A tá mo ga tás csök ken té sét el sõ sor ban a
2009. évre meg ítélt összeg ter hé re kell meg va ló sí ta ni.

(3) A tá mo ga tást az ÖTM utal vá nyo zá sa alap ján a
 Magyar Ál lam kincs tár fo lyó sít ja.

A támogatás felhasználásának és elszámolásának
szabályai

8.  §

(1) Amennyi ben az ön kor mány zat a 6.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak nak meg fele lõen a ki vi te le zõi szer zõ dést
2008. de cem ber 15-e után köti meg, és ab ban a 2008. évi
be ru há zás össz költ sé ge a tá mo ga tá si szer zõ dés ben sze rep -
lõ összeg hez ké pest ala cso nyabb, úgy az ön kor mány zat -
nak a 2008. évi össz költ ség csök ke né sé vel ará nyos tá mo -
ga tá si össze get a ki vi te le zõi szer zõ dés meg kö té sé tõl szá -
mí tott 30 na pon be lül – a 10.  § (3) be kez dé se sze rin ti
 kamattal nö velt összeg ben – vissza kell fi zet nie a köz pon ti
költ ség ve tés be.

(2) Amennyi ben az ön kor mány zat a 6.  § (1)–(2) be kez -
dé sei sze rin ti 2008. de cem ber 15-i ha tár idõt el mu laszt ja,
úgy a tel jes – 2008. és 2009. évek re jó vá ha gyott – tá mo ga -
tás ra való jo go sult sá gát el ve szí ti, és kö te les an nak elsõ
rész le tét 2008. de cem ber 31-ig vissza fi zet ni a köz pon ti
költ ség ve tés be.

(3) Amennyi ben az ön kor mány zat 2008. de cem ber
15-ig csak iga zo lást nyújt be, és a ki vi te le zõi szer zõ dést
2009. év ben a 6.  § (2) be kez dés ben elõ ír tak sze rint nem
nyújt ja be az ÖTM-hez, úgy a tá mo ga tás ra nem jo go sult,
és kö te les an nak elsõ rész le tét – a 10.  § (3) be kez dé se sze -
rin ti ka mat tal nö velt összeg ben – vissza fi zet ni a köz pon ti
költ ség ve tés be.
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9.  §

(1) A tá mo ga tás fe lett az ön kor mány zat ren del ke zik, és
fe le lõs an nak jog sze rû fel hasz ná lá sá ért.

(2) A 2008. év ben fo lyó sí tott tá mo ga tást 2009. jú ni us
30-ig fel kell hasz nál ni. A 2009. év ben fo lyó sí tott tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sá nak és a tá mo ga tás sal meg va ló su ló be ru -
há zá sok be fe je zé sé nek vég sõ ha tár ide je 2010. jú ni us 30.

(3) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
 támogatás fel hasz ná lá sá ra az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de le tet kell
al kal maz ni.

10.  §

(1) A tá mo ga tást – a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak -
nak meg fele lõen, rész ben vagy egész ben – ka mat tal nö velt 
összeg ben vissza kell fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be, ha
azt nem a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak és a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben rög zí tett fel té te lek nek meg fele lõen hasz nál -
ják fel.

(2) A tá mo ga tás tel jes össze gét ka mat tal nö vel ten vissza 
kell fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be, amennyi ben az ön -
kor mány zat az e ren de let sze rin ti pá lyá za tá ban meg je lölt
mû sza ki tar ta lom ese tén egyéb ha zai vagy EU-s pá lyá zat ra 
tá mo ga tás ban ré sze sül. Ez eset ben a ka mat fi ze té si kö te le -
zett sé get az egyéb ha zai vagy EU-s tá mo ga tás fo lyó sí tá sá -
nak nap já tól kell meg ál la pí ta ni.

(3) A jog ta la nul igény be vett összeg után az ön kor -
mány zat az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 64/B.  § (2) be kez dé se sze rin ti ka ma tot fi zet a jog -
ta lan igény be vé tel nap já tól a vissza fi ze tés nap já ig.

11.  §

(1) Az ön kor mány zat a be ru há zás ról szak mai és pénz -
ügyi be szá mo lót ké szít, ame lyet két pél dány ban a be ru há -
zás be fe je zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül, de leg ké sõbb 2010.
jú li us 31-ig meg küld az ÖTM ré szé re.

(2) Az ön kor mány zat a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel -
hasz ná lá sá ról a tárgy év ben de cem ber 31-i ha tár nap pal a
min den ko ri zár szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te -
les el szá mol ni. A tá mo ga tás nak a tárgy év de cem ber 31-én
kö te le zett ség vál la lás sal ter helt ma rad vá nyá val leg ké sõbb
a tárgy évet kö ve tõ év de cem ber 31-ig kell el szá mol ni.

Ellenõrzés, monitoring

12.  §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát az ÖTM, az ál ta la meg -
bí zott szer vek, to váb bá jog sza bály ban erre fel jo go sí tott
egyéb szer vek el len õriz he tik.

(2) Az ön kor mány zat kö te les a tá mo ga tás fel hasz ná lá sát 
el kü lö ní tet ten és nap ra ké szen nyil ván tar ta ni, az el len õr -
zés re fel jo go sí tott szer vek meg ke re sé sé re az el len õr zés
 lefolytatásához szük sé ges tá jé koz ta tást meg ad ni, a kért
do ku men tu mo kat ren del ke zés re bo csá ta ni, a hely szí ni
 ellenõrzést le he tõ vé ten ni.

Záró rendelkezések

13.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 13/2008. (III. 26.) ÖTM rendelethez

A 2.  § (3) bekezdése szerinti önkormányzatok listája

Me gye Te le pü lés
Ten ger szint fe let ti 

át lag ma gas ság*
(mé ter)

Stá tusz Kis tér ség
311/2007. (XI. 17.)
Korm. ren de let mely

mel lék le té ben sze re pel

Bé kés Dé va vá nya 85 vá ros Szeg ha lo mi 2. sz. mel lék let

Bé kés Gyo ma end rõd 85 vá ros Szar va si 2. sz. mel lék let

Bé kés Szar vas 84 vá ros Szar va si 2. sz. mel lék let

Csong rád Csong rád 84 vá ros Csong rá di 2. sz. mel lék let

Csong rád Makó 85 vá ros Ma kói 2. sz. mel lék let

Csong rád Szen tes 82 vá ros Szent esi 2. sz. mel lék let

Csong rád Hód me zõ vá sár hely 81 vá ros Hód me zõ vá sár he lyi 2. sz. mel lék let

Csong rád Mind szent 82 vá ros Hód me zõ vá sár he lyi 2. sz. mel lék let

Jász-Nagy kun-
Szol nok

Me zõ túr 84 vá ros Me zõ tú ri 2. sz. mel lék let

Jász-Nagy kun-
Szol nok

Kun szent már ton 85 vá ros Kun szent már to ni 2. sz. mel lék let

* A Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet Köz pon ti Adat- és Tér kép tá rá nak ada tai alap ján.

2. számú melléklet a 13/2008. (III. 26.) ÖTM rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

1. Ön kor mány zat neve:

2. Ön kor mány zat KSH kód ja:

3. Ön kor mány zat címe:

4. Kap cso lat tar tó neve:

5. Te le fon: Fax: E-ma il:

6. A ter ve zett be ru há zás(ok) rö vid be mu ta tá sa

Be ru há zás ter ve zett kez dé si ide je:

Be ru há zás ter ve zett be fe je zé si ide je:
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A be ru há zás ter ve zett költ sé ge és for rá sa:

Meg ne ve zés

For rá sok éves üte me zé se

2008
(E Ft)

2009
(E Ft)

Össze sen
(E Ft)

%

Sa ját for rás %

Egyéb for rás %

Igé nyelt tá mo ga tás %

A fej lesz tés for rá sai mind össze sen 100%

Kelt: ..........................................., ................ év .................................. hó ................... nap.

............................................ ............................................
pol gár mes ter (kör)jegy zõ

P. H.
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1018/2008. (III. 26.) Korm.

határozata

az emberkereskedelem elleni, 2008–2012 közötti
nemzeti stratégiáról

A Kor mány, te kin tet tel arra, hogy az emberkereske -
delem meg elõ zé se, ál do za ta i nak vé del me és az el kö ve tõk
ül dö zé se a tár sa da lom kö zös ér de ke és fel ada ta, a követ -
kezõ ha tá ro za tot hoz za:

1. A Kor mány el fo gad ja az e ha tá ro zat mel lék le tét
 képezõ em ber ke res ke de lem el le ni nem ze ti stra té gi át.

2. A Kor mány fel hív ja az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 minisztert, hogy ké szít sen elõ ter jesz tést az emberkeres -
kedelem el le ni nem ze ti stra té gia vég re haj tá sá nak rész le tes 
cse lek vé si ter vé rõl, eb ben

a) te gyen ja vas la tot a szük sé ges szak mai, szer ve ze ti
meg ol dá sok ra, prog ra mok ra;

b) mu tas sa be az em ber ke res ke de lem te rén je lent ke zõ
ten den ci á kat;

c) vizs gál ja meg a meg lé võ ha zai jog sza bá lyi kör nye -
ze tet, vé gez ze el a vo nat ko zó jogi sza bá lyo zás ér té ke lé sét,
és – ha szük sé ges – ál la pít sa meg, mi lyen jogszabály-
 módosítási igé nyek áll nak fenn, va la mint

d) ha tá roz za meg az irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek fel -
ada ta it, il let ve a köz re mû kö dõk re vo nat ko zó fel ké ré se ket,
a vég re haj tás fe le lõ se it és a ha tár idõ ket.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. au gusz tus 31.

3. A Kor mány fel hív ja az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 minisztert a 2. pont ban meg ha tá ro zott cse lek vé si terv vég -
re haj tá sá nak mo ni to ro zá sá ra.

Ha tár idõ: fo lya ma tos

4. A 2. pont ban meg ha tá ro zott prog ra mok pénz ügyi
 fedezetét az érin tett szer vek, és szer ve ze tek költ ség ve té sé -
ben meg ha tá ro zott for rá sok ból kell biz to sí ta ni.

5. A Kor mány fel hív ja az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 minisztert, hogy a nem ze ti stra té gia vég re haj tá sá val össze -
füg gés ben – az em ber ke res ke de lem el le ni küz de lem mel
össze füg gõ fel ada to kat el lá tó ál la mi szer vek, va la mint tár -
sa dal mi, egy há zi, és nem zet kö zi szer ve ze tek rész vé te lé -
vel – mû köd tes sen ko or di ná ci ós me cha niz must.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

6. Az em ber ke res ke de lem el le ni fel lé pés nem ze ti ko or -
di ná to ra (a továb biak ban: nem ze ti ko or di ná tor) az Igaz -
ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um ren dé sze ti fel ada tok
el lá tá sá ért fe le lõs szak ál lam tit ká ra.

7. A nem ze ti ko or di ná tor
a) ki dol goz za a nem ze ti stra té gia vég re haj tá sát szol -

gáló rész le tes cse lek vé si ter vet;
b) el lát ja a 4. pont sze rin ti ko or di ná ci ós me cha niz mus -

sal kap cso la tos igaz ga tá si fel ada to kat;
c) kap cso la tot tart a té má ban érin tett ha zai és nem zet -

kö zi sze rep lõk kel.

8. E ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ ti zen ötö dik na pon
lép ha tály ba.

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



Melléklet
az 1018/2008. (III. 26.) Korm. határozathoz

Nemzeti stratégia az emberkereskedelem ellen
2008–2012

I. BEVEZETÉS

1. Elõzmények

A nem ze ti stra té gia meg al ko tá sát több jog al ko tá si
 lépés, va la mint kor mány za ti in téz ke dés elõz te meg.

Az em ber ke res ke de lem ön ál ló tör vényi tény ál lá sa
1999-tõl ha tá lyos a ma gyar bün te tõ jog ban, je len tõs mó do -
sí tá sá ra 2001-ben ke rült sor te kin tet tel arra, hogy az ENSZ 
ha tá ro kon át nyú ló szer ve zett bû nö zés el le ni egyez mé nyé -
nek ún. Pa ler mói Jegy zõ köny ve ezt szük sé ges sé tet te.

A ko ráb bi Bel ügy mi nisz té ri um, a Rend õr ség, a ko ráb bi
Ha tár õr ség, va la mint a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi
Hi va tal (BÁH) ré szé re 2005 jú ni u sá ban In téz ke dé si Terv
ké szült az em ber ke res ke de lem el le ni fel lé pés fel ada ta i ról.
Az ORFK és az egyes me gyei rend õr-fõkapitányságok
 elkészítették a kap cso ló dó bel sõ sza bá lyo zá su kat. Az
ORFK uta sí tá sá nak ha tá lyo sí tá sá ra sor ke rült, az orszá gos
ren dõr fõ ka pi tány nak a pros ti tú ci ó val össze füg gõ jogsér -
tések és az em ber ke res ke de lem ke ze lé sé vel kap cso la tos
rend õri fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 46/2007. (OT 30.)
ORFK uta sí tá sa 2007. de cem ber 20-án meg je lent.

2004 má so dik fele óta mû kö dik a Kül ügy mi nisz té ri um
kez de mé nye zé sé re lét re ho zott ma gyar–ame ri kai ember -
kereskedelem el le ni mun ka cso port, mely nek cél ja az em -
ber ke res ke de lem el le ni kor mány za ti in téz ke dé sek ha té -
kony sá gá nak fo ko zá sa.

Mind eze ken túl el mond ha tó, hogy el sõ sor ban a volt
Bel ügy mi nisz té ri um, il let ve a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
 Minisztérium él tek kü lön bö zõ kez de mé nye zé sek kel, kam -
pá nyok kal, to vább kép zé sek kel.

2. Mandátum

A fent ki fej tet te ken túl ha zánk a je len ség gel szem be ni
össze han golt, sza bá lyo zott, mér he tõ fel lé pés sel, rend sze -
res mo ni to ro zás sal, ér té ke lés sel mind ez idá ig nem ren del -
ke zik an nak el le né re, hogy arra a nem zet kö zi és euró pai
uni ós el vá rá sok is fenn áll nak.

E kör ben meg em lí ten dõ az Eu ró pa Ta nács em ber ke res -
ke de lem el le ni Egyez mé nye (me lyet ha zánk 2007. ok tó ber 
10-én alá írt), amely fel hív ja a ré szes ál la mo kat az em ber -
ke res ke de lem mel kap cso la tos kor mány za ti in téz ke dé sek
és szak po li ti kák össze han go lá sa cél já ból ko or di ná ci ós tes -
tü le tek lét re ho zá sá ra.

Kü lön ki eme len dõ a Brüssze li Nyi lat ko zat, mely szin -
tén szor gal maz za ko or di na tív struk tú rák ki ala kí tá sát nem -
ze ti szint en is.

A Há gai Prog ram kü lön meg fo gal maz za az em ber ke res -
ke de lem meg aka dá lyo zá sát és vissza szo rí tá sát, mint a sza -
bad ság, biz ton ság és jog ér vé nye sü lé se erõ sí té se te rén
 elérendõ cé lok egyi két.

A fen ti e ken túl meg em lí ten dõ, hogy az Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok Em ber ke res ke de lem El le ni Hi va ta la (ún.
TIP Of fi ce) 2007. jú ni us 12-én hoz ta nyil vá nos ság ra az
em ber ke res ke de lem mel kap cso la tos leg utób bi je len té sét.1

A 2006. áp ri lis–2007. már ci us kö zöt ti idõ sza kot vizs gá ló
je len tés ben Ma gyar or szág – most elõ ször – az elsõ cso -
port ba ke rült, te kin tet tel arra, hogy fo lya ma tos erõ fe szí té -
se ket tesz az em ber ke res ke de lem meg elõ zé sé ért, az el kö -
ve tõk meg bün te té sé ért és az ál do za tok se gí té sé ért. A je -
len tés ugyan ak kor a ked ve zõ meg íté lés fenn ma ra dá sá hoz
szük sé ges el vá rás ként fo gal maz ta meg – egye bek mel lett – 
a nem ze ti stra té gia el ké szí té sét, ab ban ko or di ná ci ós
 mechanizmus ki ala kí tá sát és a ko or di ná ci ós tes tü let élén
álló el nök (a nem zet kö zi ter mi no ló gi á ban el fo ga dott ki fe -
je zés sel: nem ze ti ko or di ná tor) ki je lö lé sét is.

3. Alapelvek

Az em ber ke res ke de lem el le ni nem ze ti stra té gia az alap -
ja az em ber ke res ke de lem el le ni fel lé pés nek, meg ha tá roz za 
an nak leg fõbb el ve it, a meg elõ zés ben, bûn ül dö zés ben és
az ál do zat se gí tés ben érin tet tek és részt ve võk kö rét.

A stra té gia meg va ló sí tá sa so rán alap elv ként kell szem
elõtt tar ta ni az em ber i jo gok tisz te let ben tar tá sát – kü lö nös
te kin tet tel a gyer mek i jo gok ra –, a ki szol gál ta tott hely ze tû
ál do za tok vé del mét, va la mint a diszkriminációmentes -
séget, így kü lö nö sen a ne mek kö zöt ti egyen lõ ség biz to sí tá -
sát, mely a nõk és fér fi ak el té rõ szük ség le te i nek fel is me ré -
sén alap szik.

4. A stratégia megalkotásának résztvevõi

Ah hoz, hogy az em ber ke res ke de lem prob lé má já ra kom -
plex vá laszt ad has sunk, a stra té gia meg al ko tá sá ba szük sé -
ges va la mennyi ér de kelt sze rep lõt be von ni a kor mány zat,
az igaz ság szol gál ta tás, va la mint a nem-kor mány za ti szek -
tor te rü le té rõl egy aránt. A stra té gia al ko tá si fo lya mat ban
részt vesz nek, il let ve vet tek:

– az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um érin tett
szak fõ osz tá lyai,

– az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság,
– a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da,
– a ko ráb bi Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga,
– Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal,
– Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta,
– Rend õr tisz ti Fõ is ko la,
– Or szá gos Kri mi no ló gi ai In té zet,
– Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács,

1 http://www.sta te.gov/g/tip/rls/tiprpt/2007/82806.htm
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– Leg fõbb Ügyész ség,
– Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um,
– Kül ügy mi nisz té ri um,
– az érin tett tár sa dal mi szer ve ze tek.

A Nem ze ti Stra té gi át vé le mé nyez te:
– IOM Nem zet kö zi Mig rá ci ós Szer ve zet.
Az em ber ke res ke de lem prob lé má ja kom plex ke ze lést

igé nyel, amely nek nem zet kö zi együtt mû kö dé sen és nem -
ze ti cse lek vé si ter ven kell ala pul nia, to váb bá ki kell ter jed -
nie a meg elõ zés, a bûn ül dö zés és az ál do zat se gí tés kér dé -
se i re egy aránt. E fel ada tok meg va ló sí tá sa so rán nél kü löz -
he tet len a szo ros együtt mû kö dés az érin tett kor mány za ti
szer vek, va la mint a tár sa dal mi és nem zet kö zi szer ve ze tek
kö zött. Így szük sé ges, hogy a prob lé ma ke ze lést meg ala po -
zó do ku men tu mot a Kor mány „nem ze ti stra té gi a ként”
 fogadja el, ez zel is ki emel ve a téma je len tõ sé gét és meg -
teremtve a le he tõ leg szé le sebb kon szen zust.

5. Fogalommeghatározás, a stratégia területének
lehatárolása

Az em ber ke res ke de lem je len sé ge el le ni fel lé pés hez
szük sé ges meg ad ni an nak de fi ní ci ó ját.

Az ENSZ nem zet kö zi szer ve zett bû nö zés el le ni egyez -
mé nyé nek (Pa ler mói Egyez mény) az em ber ke res ke de lem,
kü lö nö sen a nõk és gyer me kek ke res ke del me meg elõ zé sé -
rõl, vissza szo rí tá sá ról és bün te té sé rõl  szóló Jegy zõ köny ve
(Pa ler mói Jegy zõ könyv) ér tel mé ben az em ber ke res ke de -
lem:

„sze mé lyek to bor zá sát, szál lí tá sát, el adá sát, el rej té sét
vagy át vé te lét je len ti fe nye ge tés, erõ szak vagy a kény szer
más for má i nak al kal ma zá sá val, rab lás, csa lás, meg té vesz -
tés, ha ta lom mal vagy a vé de ke zés re kép te len ál la pot tal
való vissza élés, vagy anya gi el len szol gál ta tás vagy elõ -
nyök adá sá val vagy el fo ga dá sá val an nak ér de ké ben, hogy
ki zsák má nyo lás cél já ból el nyer jék egy olyan sze mély
 beleegyezését, aki más sze mély fe lett ha ta lom mal ren del -
ke zik. A ki hasz ná lás nak ma gá ban kell fog lal nia leg alább
a má sok pros ti tu á lá sá nak ki hasz ná lá sát, vagy a sze xu á lis
ki zsák má nyo lás más for má it, kény szer mun kát vagy szol -
gál ta tá so kat, rab szol ga tar tást vagy a rab szol ga tar tás hoz
ha son ló gya kor la tot, má sok le igá zá sát vagy em ber i test
szer ve i nek til tott fel hasz ná lá sát.”

Meg em lí ten dõ, hogy a tu do má nyos köz vé le mény erõ -
tel je sen kri ti zál ja az em ber ke res ke de lem nek a Pa ler moi
Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi CII. tör vény -
ben ta lál ha tó ma gyar nyel vû de fi ní ci ó ját, te kin tet tel arra,
hogy az az ere de ti an gol szö veg hez ké pest két ér tel mû,
 illetve fél re ért he tõ ele me ket tar tal maz (pél dá ul: „rab lás”
a „sze mély erõ sza kos meg szök te té se/el rab lá sa” he lyett,
„vé de ke zés re kép te len ál la pot” a „ki szol gál ta tott hely zet”
he lyett, „szer vek til tott fel hasz ná lá sa” „szer vek eltávolí -
tása” he lyett stb).

A Pa ler mo Jegy zõ könyv ben meg fo gal ma zot tal azo nos
de fi ní ci ót al kal maz az Eu ró pa Ta nács em ber ke res ke de lem
el le ni egyez mé nye (Var sói Egyez mény). Fon tos ugyan ak -

kor meg em lí te ni, hogy a Var sói Egyez mény kü lön defi -
niálja az ál do zat fo gal mát, ez zel is hang sú lyoz va az
Egyez mény ál do zat köz pon tú sá gát.

Ki eme len dõ, hogy a Pa ler mói Jegy zõ könyv és a Var sói
Egyez mény ér tel mé ben a gyer me kek2 ese té ben nem le het
be le egye zés rõl be szél ni, még ak kor sem, ha a gyer mek kel
szem ben sem mi lyen, az em ber ke res ke de lem cél ja it szol -
gá ló esz köz cse lek ményt sem al kal maz tak. To váb bá a
gyer mek tör vényes kép vi se lõ je sem egyez het bele jog sze -
rû en sem mi lyen, ki zsák má nyo ló jel le gû cse lek mény be
a gyer mek kel szem ben.

A fen ti nem zet kö zi egyez mé nyek mel lett itt ér de mes
meg em lí te ni a Btk. em ber ke res ke de lem tény ál lá sát
(175/B. §) is, mely nek a jo gal kal ma zói gya kor lat szem -
pont já ból a leg na gyobb ha tá sa van.

Je len stra té gia „em ber ke res ke de lem” alatt a nem zet kö zi 
do ku men tu mok ban meg fo gal ma zott de fi ní ci ót érti, mely -
nek há rom köz pon ti ele me van:

– cse lek mény: sze mély(ek) to bor zá sa, szál lí tá sa,
(át)adá sa, (át)vé te le, el rej té se;

– esz köz: fe nye ge tés, erõ szak vagy a kény szer más for -
má i nak al kal ma zá sa, egy sze mély el rab lá sa, csa lás, meg té -
vesz tés, ha ta lom mal vagy ki szol gál ta tott hely zet tel való
vissza élés, vagy fi zet ség, vagy elõ nyök adá sa vagy el fo ga -
dá sa egy más fö lött ha ta lom mal bíró sze mély nek;

– cél: ki zsák má nyo lás, amely nek ma gá ban kell fog lal -
nia leg alább má sok pros ti tú ci ó já nak ki hasz ná lá sát, vagy a
sze xu á lis ki zsák má nyo lás más for má it, kény szer mun kát
vagy ki kény sze rí tett szol gá la tot, rab szol ga tar tást vagy
a rab szol ga tar tás hoz ha son ló gya kor la tot, szol ga sá got,
vagy em ber i test szer ve i nek el tá vo lí tá sát.

Az em ber ke res ke de lem ha tá ro kon át nyú ló for má já ban
az il le gá lis mig rá ció egyik meg je le né si for má ja, csak úgy,
mint az em ber csem pé szés. A Pa ler mói Egyez mény nek
a mig rán sok szá raz föl dön, légi úton és ten ge ren tör té nõ
csem pé szé se el le ni fel lé pés rõl  szóló Jegy zõ köny ve3 ér tel -
mé ben mig rán sok csem pé sze te:

„va la mely sze mély nek – köz ve tett vagy köz vet len mó -
don, pénz ügyi el len szol gál ta tás vagy egyéb va gyo ni
 haszonszerzés vé gett – va la mely olyan Ré szes Ál lam ba
való il le gá lis be lé pé sé hez nyúj tott se gít ség, amely ál lam -
nak a sze mély nem ál lam pol gá ra, vagy ott ál lan dó tar tóz -
ko dá si jo go sult ság gal nem ren del ke zik”.

Ha bár a két je len ség meg je le né si for má já ban hasonló -
ságokat mu tat hat, tar tal mi lag olyan lé nye ges el té ré sek
 fedezhetõk fel ben nük, ame lyek szük sé ges sé te szik a két
fo ga lom el kü lö ní té sét.

Az em ber ke res ke del met az em ber csem pé szés tõl az
aláb bi há rom fõ elem kü lön böz te ti meg:

– be le egye zés: a ha tá ro kon át csem pé szett mig rán sok
be le egyez tek a csem pé szés be, míg az em ber ke res ke de lem
ál do za tai vagy egy ál ta lán nem ad ták be le egye zé sü ket,
vagy a be le egye zés az em ber ke res ke dõk meg té vesz tõ
 cselekményének ered mé nye volt;

2 Pa ler mo Jegy zõ könyv 3. cikk d) és Var sói Egyez mény 4. cikk d): gyer -
mek nek mi nõ sül bár mely, 18. élet évét be nem töl tött sze mély.

3 Ki hir det te: 2006. évi CIII. tör vény.
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– kizsákmányolás: míg az embercsempészés cselekmé-
nye befejezõdik a határ átlépésével, addig az emberkeres-
kedelem lényegi eleme az áldozat folyamatos kizsákmá-
nyolása haszonszerzés céljából;

– határokon átnyúló elem: míg az embercsempészés
lényegét a határ átlépése adja, addig az emberkereskede-
lem megvalósulhat anélkül, hogy az áldozatot másik
országba vagy az országon belül más helyre szállítanák.

Látható tehát, hogy az emberkereskedelem egyike az
emberi jogok legsúlyosabb megsértésének, áldozatai meg-
félemlített, kiszolgáltatott helyzetben lévõ személyek,
okai egyebek mellett, a szegénység, a marginalizáció,
a nõk és gyermekek alárendeltségének tradíciója, az em-
beri jogok tiszteletben tartásának, védelmének hiánya, cél-
ja többek között a prostitúciós vagy kényszermunka jel-
legû kizsákmányolás, a szervezett koldultatás, illegális
örökbefogadás, illetve a szervkereskedelem. Egyike a leg-
gyorsabban terjedõ bûncselekményeknek, megjelenik ha-
tárokon átnyúló és országokon belüli formában egyaránt.

II. HELYZETELEMZÉS

1. Adatok az emberkereskedelemrõl

Az USA 2006. évi adatai szerint4 világszerte évente
mintegy 800 000 fõ, elsõsorban nõk és gyermekek esnek
az emberkereskedelem áldozatául. Hangsúlyozandó, hogy
ez a szám nem foglalja magában az országon belüli ember-
kereskedelem áldozatait, mely óvatos becslések szerint is
milliós nagyságrendû.

Az Európa Tanács forrásai szerint európai viszonylat-
ban a nõi áldozatok 78%-a Kelet-Európából származik.

Magyarország5 elsõsorban tranzitország az Ukrajnából,
Moldáviából, Bulgáriából, Romániából Nyugat-Európába
és az Egyesült Államokba irányuló prostitúciós célú em-
berkereskedelem tekintetében. Hazánk emellett kiinduló
országként is jelen van, fõként az Ausztriába, Német-
országba, valamint más nyugat-európai országokba irá-
nyuló, szexuális kizsákmányolást célzó emberkereskede-
lem vonatkozásában. Ezeken túlmenõen pedig célország
Ukrajna, Moldávia, Románia és Oroszország viszonylatá-
ban.

A rendelkezésre álló hazai statisztikák szerint hazánk-
ban 2000. és 2005. között összesen 1536 eset vált ismertté
emberkereskedelem bûntettek közül.

A sértettek nemét tekintve megállapítható, hogy jelen-
tõs többségük (72%) nõ, 7%-uk férfi, a fennmaradó
hányadnál pedig adathiány áll fenn a sértett nemére vonat-
kozóan, illetve a sértett ismeretlen.

4 US State Department 2007 TIP Report; http://www.state.gov/g/
tip/rls/tiprpt/2007/82799.htm

5 Trafficking in Persons: Global Patterns (Emberkereskedelem: globális
jellemzõk); az UNODC jelentése, 2006. április; 6. számú fügelék.
http://www.unodc.org/pdf/crime/trafficking_persons_report_2006–04_ap-
pendices.pdf

6 ERÜBS, 2007. december

A sértetti oldalt tovább vizsgálva kiderül, hogy 38%-uk
fiatal felnõtt (18 és 24 év közötti), 18%-uk pedig 18 éves-
nél fiatalabb. A sértett nõk 52%-a volt fiatal felnõtt, 25%-a
pedig 18 évesnél fiatalabb. A sértett férfiak 40%-a felnõtt
korú, 50%-a pedig 1 éves vagy annál fiatalabb gyermek.

Az elkövetõi oldalon éppen fordított a helyzet. Az
ismertté vált elkövetõk 63%-a felnõtt korú, 33%-a fiatal
felnõtt és csupán 4%-a 18 évesnél fiatalabb. Az elkövetõk
nemével kapcsolatban megállapítható, hogy 77%-ban férfi
e bûncselekmények elkövetõje.

ERÜBS 2007. december

ERÜBS 2007. december

Az elkövetõ és a sértett közötti viszonyt vizsgálva lát-
ható, hogy az elkövetõk az esetek többségében (54%)
a sértett számára ismeretlen személyek, vagy a sértettek
alkalmi ismerõsei voltak (17%).

A fenti adatok vizsgálatánál hangsúlyozandó, hogy je-
lenleg lényegében csak rendõrségi statisztikák, valamint
az ERÜBS adatai állnak rendelkezésünkre, így azokról az
esetekrõl, melyek nem kerültek a bûnüldözõ szervek látó-
körébe, gyakorlatilag nem rendelkezünk számszerû ada-
tokkal. Szintén hiányzik a látenciakutatás, valamint az
áldozatokkal kapcsolatos részletes adatgyûjtés, továbbá
hiányoznak a különösen veszélyeztetett helyzetben lévõ
csoportokkal kapcsolatos vizsgálatok is. Ebbõl követke-
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zõen a jelenleginél jóval szélesebb körû adatgyûjtésre és
-feldolgozásra van szükség az emberkereskedelem jelen-
sége minél alaposabb kvantitatív és kvalitatív vizsgálata
érdekében.

A fentieken túl nem hagyhatjuk figyelmen kívül a
– prostitúciós célú – emberkereskedelemhez kötõdõ bûn-
cselekményekre (kitartottság, kerítés, üzletszerû kéjelgés
elõsegítése, emberi test tiltott felhasználása) vonatkozó
számadatokat sem, ha a jelenségrõl teljesebb adatokat
kívánunk kapni.

2000. és 2005. között 315 üzletszerû kéjelgés elõsegíté-
se, 362 kitartottság, 521 kerítés és 1 emberi test tiltott fel-
használása eset vált ismertté.

ERÜBS 2007. december
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A kapcsolódó bûncselekmények elkövetõi oldalát vizs-
gálva megállapítható, hogy azt – hasonlóan az ember-
kereskedelemhez – nagyrészt a 25–59 év közötti férfiak
teszik ki. A sértetti oldal vizsgálatát akadályozza, hogy
– a kerítést leszámítva – jelenleg nincs a sértettekre vonat-
kozó adatgyûjtés az emberkereskedelemhez kapcsolódó
bûncselekmények körében. Megállapítható tehát, hogy
a kapcsolódó bûncselekmények körében is szükséges a
vizsgálatok, kutatások szélesítése.

Összefoglalva: bõvíteni kell a problémakörbe tartozó
adatgyûjtést, de az a rendelkezésre álló statisztikai adatok-
ból is megállapítható, hogy az emberkereskedelem áldoza-
tai jórészt 18 év alattiak, illetve fiatal felnõttek, elsõsorban
nõk. Ebbõl következõen a stratégia kidolgozása, és meg-
valósítása során különös figyelemmel kell lenni e veszé-
lyeztetett kör szükségleteire, törekedni kell arra, hogy az
intézkedések e szükségletek, igények kielégítését céloz-
zák.

2. Jogi háttér

Az emberkereskedelem tilalmáról, megelõzésérõl,
üldözésérõl, valamint az áldozatok védelmérõl és segítésé-
rõl számtalan nemzetközi jogi és európai uniós norma
– melyeknek jó része átültetésre került a magyar jogba –
rendelkezik.

Ezek közül a legfontosabbak a következõk:
– Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948.) 4. és

5. cikkek;
– az ENSZ Egyezménye a nõkkel szembeni diszkrimi-

náció valamennyi formájának felszámolásáról (1979)
5. és 6. cikkek, valamint a kihirdetésérõl szóló 1982. évi
10. tvr.;

– az ENSZ Egyezménye a Gyermek Jogairól (1989),
valamint a kihirdetésérõl szóló 1991. évi LXIV. törvény;

– az ENSZ Nemzetközi Szervezett Bûnözés Elleni
Egyezménye (a továbbiakban: Palermói Egyezmény),
valamint a kihirdetésérõl szóló 2006. évi CI. törvény;

– az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi
jogok és az alapvetõ szabadságok védelmérõl szóló,
Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 1. cikke
(Kötelezettségek az emberi jogok tiszteletben tartására),
3. cikke (Kínzás tilalma), 4. cikke (Rabszolgaság és kény-
szermunka tilalma);

– az 1976. évi 8. törvényerejû rendelettel kihirdetett,
az Egyesült Nemzetek Közgyûlése XXI. ülésszakán,
1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai
Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 7. és 8. cikke;

– a Palermói Egyezménynek az emberkereskedelem,
különösen a nõk és gyermekek kereskedelmének megelõ-
zésérõl, visszaszorításáról és büntetésérõl szóló Jegyzõ-
könyve (a továbbiakban: Palermói Jegyzõkönyv), vala-
mint a kihirdetésérõl szóló 2006. évi CII. törvény;

– az Európa Tanács egyezménye az emberkereskede-
lem ellen (2005. május 3.), melynek aláírására Magyar-
ország részérõl 2007. október 10-én került sor;

– a Tanács 2002/629/IB kerethatározata (2002. jú-
lius 19.) az emberkereskedelem elleni küzdelemrõl;

– a Tanács 2004/68/IB kerethatározata (2003. decem-
ber 22.) a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyer-
mekpornográfia elleni küzdelemrõl;

– a Tanács 2004/81/EK irányelve (2004. április 29.)
a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált,
vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló
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cse lek mé nyek kel érin tett, a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá -
gok kal együtt mû kö dõ ál lam pol gá rai ré szé re ki ál lí tott tar -
tóz ko dá si en ge dély rõl;

– Há gai Prog ram: a sza bad ság, a biz ton ság és a jog
 érvényesülésének erõ sí té se az Eu ró pai Uni ó ban (2004. no -
vem ber);

– az Eu ró pai Unió terv e az em ber ke res ke de lem el le ni
küz de lem re és an nak meg elõ zé sé re vo nat ko zó leg jobb
gya kor la tok ról, nor mák ról és el já rá sok ról (2005. de cem -
ber);

– a Ta nács 1999. ok tó ber 15–16-án, Tam pe ré ben el fo -
ga dott kö vet kez te té sei;

– Brüssze li Nyi lat ko zat az Em ber ke res ke de lem Meg -
elõ zé sé rõl és Vissza szo rí tá sá ról (2002.);

– az Eu ró pai Bi zott ság mel lett mû kö dõ Emberkeres -
kedelem El le ni Szak ér tõi Cso port je len té se (2004. de cem -
ber 22.).

Az em ber ke res ke de lem ön ál ló tény ál lá sát a Bün te tõ
Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vényt (a továb -
biak ban: Btk.) mó do sí tó 1998. évi LXXXVII. tör vény
43.  §-a ik tat ta be. A sza bá lyo zás 1999. már ci us 1-jé tõl
 hatályos.

Az em ber ke res ke de lem bün te tõ tör vényi tény ál lá sá nak
leg utób bi mó do sí tá sá ra a 2001. évi CXXI. tör vénnyel
 került sor. A mó do sí tást a Pa ler mói Jegy zõ könyv ben meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tett ék szük sé ges sé, ugyan is
ezen nem zet kö zi do ku men tum olyan el kö ve té si ma ga tar -
tá sok bün tet he tõ sé gét is meg kí ván ta, ame lyek ad dig nem
vol tak azok. Így a tör vény bõ ví tet te a le het sé ges el kö ve té si 
ma ga tar tá so kat és mó do kat.

A jogi sza bá lyo zás ba emel lett be épül tek a jogharmo -
nizációs kö te le zett ség kö vet kez té ben az eu ró pai uni ós nor -
mák, így töb bek kö zött a Ta nács 2002/629/IB ke ret ha tá ro -
za ta (2002. jú li us 19.) az em ber ke res ke de lem el le ni küz de -
lem rõl, amely 2004. au gusz tus 1-jén lé pett ha tály ba.

Az el kö ve tõi há ló zat fel de rí té sé hez el en ged he tet len és
az el kö ve tõk meg bün te té sé hez, hogy ma guk a sér tet tek is
se gít sék val lo má suk kal a bün te tõ igaz ság szol gál ta tást.
A bün te tõ el já rás ban részt ve võk, az igaz ság szol gál ta tást
se gí tõk Vé del mi Prog ram já ról  szóló 2001. évi LXXXV.
tör vény le he tõ vé te szi az em ber ke res ke de lem ál do za ta i ról
való gon dos ko dást is. A vé de lem – mely kül föl di ál lam -
pol gá rok szá má ra is el ér he tõ – sú lyos bûn cse lek mé nyek -
kel össze füg gés ben biz to sít ha tó, így je len tõs a sze re pe az
em ber ke res ke de lem el le ni fel lé pés ben is. A Ta nú vé del mi
Prog ram ke re té ben le he tõ ség nyí lik arra, hogy az ilyen
sze mé lye ket vé dett hely re köl töz tes sék, új név vel, sze -
mély azo nos ság gal lás sák el, il let ve nem zet kö zi együtt mû -
kö dés ke re té ben más ál lam ban biz to sít sák a vé del mü ket.
Az ál lam a prog ram vé del mét él ve zõ sze mé lyek tár sa dal mi 
be il lesz ke dé sét és meg él he té sét is se gí ti mind ad dig, amíg
ön ma guk ról ön hi bá ju kon kí vül nem ké pe sek gondos -
kodni.

A jogi sze méllyel szem ben al kal maz ha tó bün te tõ jo gi
in téz ke dé sek rõl  szóló 2001. évi CIV. tör vény, mely 2001.
de cem ber 24-én lé pett ha tály ba, le he tõ sé get biz to sít az

em ber ke res ke de lem el kö ve té sét szán dé ko san se gí tõ vagy
le he tõ vé tevõ jogi sze mély bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo ná -
sá ra, az uni ós kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen.

A bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak se gí té sé rõl és az ál la -
mi kár eny hí tés rõl  szóló 2005. évi CXXXV. tör vény
(a továb biak ban: Ást.) 2006. ja nu ár 1-jén lé pett ha tály ba.
Az Ást. az Eu ró pai Unió Ta ná csa ál tal 2004. áp ri lis 29-én
el fo ga dott, a bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak kár eny hí té sé -
rõl  szóló 2004/80/EK irány elv vég re haj tá sát cé loz za.
 Kiemelendõ, hogy az Ást. 1.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja
ér tel mé ben az em ber ke res ke de lem ál do za ta is jo go sult ja
le het az ál do zat se gí tõ tá mo ga tá sok nak. Meg em lí ten dõ
még az Ást. 9/A.  §-a, va la mint a 43.  § (3) be kez dé se is,
mely 2007. jú li us 1-jén lé pett ha tály ba és cél ja a Ta nács
2004/81/EK irány el ve a har ma dik or szá gok em ber ke res -
ke de lem ál do za tá vá vált, vagy az il le gá lis be ván dor lás
meg könnyí té sé re irá nyu ló cse lek mé nyek kel érin tett, a ha -
tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gok kal együtt mû kö dõ ál lam -
pol gá rai ré szé re ki ál lí tott tar tóz ko dá si en ge dély rõl 5. és
6. sza ka szá nak vég re haj tá sa.

Esze rint:
„9/A.  § Amennyi ben az ál do zat se gí tõ ha tó ság meg ál la -

pít ja, hogy a hoz zá for du ló har ma dik or szág be li ál lam pol -
gár em ber ke res ke de lem ál do za ta, – a 9.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lal ta kon túl – tá jé koz tat ja ar ról is, hogy

a) egy hó nap gon dol ko dá si idõ áll ren del ke zé sé re
 annak el dön té sé re, hogy a bûn cse lek mény fel de rí té sé ben
a ha tó sá gok kal együtt mû kö dik-e;

b) a gon dol ko dá si idõ tar ta má ra ide ig le nes tar tóz ko -
dás ra jo go sí tó iga zo lás ra, a ha tó sá gok kal való együtt mû -
kö dés idõ tar ta má ra pe dig tar tóz ko dá si en ge dély re jo go -
sult.”

„43.  § (3) Az ál do zat se gí tõ ha tó ság a 9/A.  § sze rin ti tá jé -
koz ta tás meg tör tén tét köve tõen – a bün te tõ el já rás adott
sza ka szá ban el já ró nyo mo zó ha tó ság, ügyész vagy bí ró ság 
egy ide jû ér te sí té se mel lett – ha la dék ta la nul kez de mé nye zi
az ide gen ren dé sze ti ha tó ság nál a har ma dik or szág be li
 állampolgár ide ig le nes tar tóz ko dás ra jo go sí tó iga zo lás sal
tör té nõ el lá tá sát.”

A tör vény ér tel mé ben az ál lam az ál do za tok szá má ra az
aláb bi se gít sé get nyújt ja:

– tel jes körû tá jé koz ta tás,
– ér dek ér vé nye sí tés elõ se gí té se,
– szak jo gá szi se gít ség nyúj tás,
– azon na li pénz ügyi se gély,
– kár eny hí tés.
A 2007. jú li us 1-jén ha tály ba lé pett, a har ma dik or szág -

be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2007. évi II. tör vény 29.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja ér tel -
mé ben hu ma ni tá ri us tar tóz ko dá si en ge délyt kap hat az
a har ma dik or szág be li ál lam pol gár, il let ve rá te kin tet tel
más har ma dik or szág be li ál lam pol gár, aki bûn cse lek mény
fel de rí té se ér de ké ben a ha tó sá gok kal – a bi zo nyí tást je len -
tõ sen elõ se gí tõ mó don – együtt mû kö dik.

A Rend õr ség nyo mo zó ha tó sá ga i nak ha tás kö ré rõl és
ille té kességérõl  szóló 3/2008. (I. 16.) IRM ren de let ér tel -
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mé ben a Btk. 175/B.  §-a alá tar to zó vét sé gi és bûn tet ti
alak za tok mind egyi ke a me gyei (bu da pes ti) rend õr-
 fõkapitányságok fel de rí tõ és nyo mo zó szer ve i nek ha tás -
kö ré be tar to zik, ki vé ve, ha e bûn cse lek mény nek nem zet -
kö zi vo nat ko zá sa van. Ez utób bi eset ben ugyan is a nyo mo -
zást és fel de rí tést a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da (NNI) Em ber -
ke res ke de lem El le ni Osz tá lya vég zi. Az NNI nyo mo zó
szer ve i nek ha tás kö ré be tar to zik azok nak a bûn cse lek mé -
nyek nek a nyo mo zá sa is, ame lye ket az or szá gos rend -
õrfõkapitány, ille tõ leg a bûn ügyi fõ igaz ga tó ide utal.

A fen ti e ken túl a rend õrség köz vet le nül foly tat in for má -
ció cse rét az In ter po lon, az Eu ro po lon és a SE CI-n (Dél -
kelet-Európai Együtt mû kö dé si Kez de mé nye zés) be lül
szá mos kül föl di ál lam rend õri szer ve i vel.

3. Eddig elért eredmények, folyamatban lévõ
kezdeményezések

A ko ráb bi Bel ügy mi nisz té ri um, a Rend õr ség, a ko ráb bi
Ha tár õr ség, va la mint a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi
Hi va tal (BÁH) ré szé re 2005. jú ni u sá ban In téz ke dé si Terv
ké szült az em ber ke res ke de lem el le ni fel lé pés fel ada ta i ról,
ame lyek ki ter jed nek a bûn cse lek mény el kö ve té sé nek
meg elõ zé sé re, a bûn ül dö zés ha té kony sá gá nak nö ve lé sé re,
az ál do zat vé del mi te vé keny ség erõ sí té sé re, va la mint a
spe ci á lis ok ta tás és kép zés meg szer ve zé sé re. Az ORFK és
az egyes me gyei rend õr-fõkapitányságok el ké szí tet ték
a kap cso ló dó bel sõ sza bá lyo zá su kat. Így ki adás ra ke rült az 
or szá gos rend õrfõkapitány 4/2006. (I. 23.) ORFK intéz -
kedés a pros ti tú ci ó val össze füg gõ jog sér té sek és az em ber -
ke res ke de lem ke ze lé sé vel kap cso la tos rend õri fel ada tok
vég re haj tá sá ról. A bel sõ nor ma új faj ta, ál do zat köz pon tú
meg kö ze lí tés ben tar tal maz za az em ber ke res ke de lem és a
pros ti tú ci ó ra kény sze rí tés ha té ko nyabb vissza szo rí tá sá hoz 
szük sé ges rend õri fel ada to kat. Az ORFK in téz ke dést az
Or szá gos Rend õr fõ ka pi tány nak a pros ti tú ci ó val össze füg -
gõ jog sér té sek és az em ber ke res ke de lem ke ze lé sé vel kap -
cso la tos rend õri fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló, 2007. de -
cem ber 20-án meg je lent 46/2007. (OT 30.) szá mú ORFK
uta sí tá sa vál tot ta fel.

A 2006. évi Lab da rú gó Vi lág baj nok ság biz ton sá gos
 lebonyolításának elõ se gí té se, töb bek kö zött a pros ti tú ci ós
célú tu riz mus meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben – a né met szer -
vek fel ké ré sé re, va la mint az Eu ró pai Unió Kül sõ Ha tá ra in
való Ope ra tív Együtt mû kö dé si Igaz ga tá sért Fe le lõs Eu ró -
pai Ügy nök ség (Fron tex Ügy nök ség) „FIFA 2006” ak ci ó -
já hoz kap cso ló dó an – a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok -
ság Ren dé sze ti Fõ igaz ga tó ja, az ORFK Bûn ügyi Fõ igaz -
ga tó ja és a BÁH Fõ igaz ga tó ja együt tes in téz ke dést adott
ki.

A Ma gyar Rend õr ség 2003-ban nem zet kö zi kö te le zett -
ség vál la lás alap ján részt vett a Dél-ke let Eu ró pai Stabili -
tási Pak tum és az ICMPD (In ter na ti o nal Cen ter for Mig ra -
ti on Po li cy De ve lop ment – Nem zet kö zi Köz pont a Mig rá -
ci ós Po li ti ka Fej lesz té sé ért) ál tal, az em ber ke res ke de lem

té ma kö ré ben össze ál lí tott re gi o ná lis kép zé si prog ram ban,
mely a Pa ler mói Jegy zõ könyv ben meg ha tá ro zot tak gya -
kor la ti vég re haj tá sá ra irá nyult. A prog ram cél ja volt a vég -
re haj tó ál lo mányt az em ber ke res ke de lem bûn cse lek mény
fo lya ma tá val, az ál do zat tá vá lás oka i val, az ál do zat-ta nú
ke ze lé sé nek kér dé se i vel, spe ci fi kus nyo mo za ti aján lá sok -
kal és az adat gyûj tés hez al kal ma zott pro ak tív mód sze rek -
kel meg is mer te tõ ok ta tá si anyag ki dol go zá sa. Az en nek
alap ján el ké szí tett Mód szer ta ni Út mu ta tót az ORFK va la -
mennyi rend õri szerv hez és ren dé sze ti ok ta tá si in téz mény -
hez el jut tat ta.

A volt BM szak ér tõi részt vet tek az Eu ró pa Ta náccsal és 
a Nem zet kö zi Mig rá ci ós Szer ve zet tel (IOM) kö zös kon -
zor ci um ál tal el nyert EU CARDS POLICE pro jekt ben
a bal ká ni tér ség or szá ga i nak em ber ke res ke de lem el le ni
fel ké szí té sé ben.

2006. már ci us és jú ni us kö zött ke rült sor a Szo ci á lis és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um (SZMM) és az IOM együtt mû -
kö dé sé ben egy re gi o ná lis kép zés so ro zat le bo nyo lí tá sá ra
ok ta tá si, egész ség ügyi, gyer mek vé del mi szak em be rek és
rend õrök szá má ra négy ré gi ó ban.

A Kül ügy mi nisz té ri um a Bu da pest re akk re di tált dip lo -
má ci ai tes tü let ré szé re meg kül dött egy tá jé koz ta tó anya got 
a Fe hér Gyû rû Köz hasz nú Egye sü let, mint or szá gos ál do -
zat se gí tõ szer ve zet te vé keny sé gé rõl. Az IOM em ber ke res -
ke de lem ké zi köny vét a leg in kább érin tett kon zu lá tu sok
 részére ki küld ték és a kon zu li uta sí tás mó do sí tá sát kez de -
mé nyez ték.

Az IOM az AGIS prog ram ke re té ben az ál do za tok azo -
no sí tá sá ra és fel is me ré sé re 2005-ben kép zést tar tott a
 Határõrség és a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs -
nok sá ga mun ka tár sa i nak. A bí rók és ügyé szek kép zé sét
cél zó má sik AGIS prog ram ra Há gá ban ke rült sor. Emel lett 
az em ber ke res ke de lem el le ni küz de lem mel fog lal ko zó
 minisztériumok és ha tó sá gok, tár sa dal mi szer ve ze tek és
a mé dia kép vi se lõi szá má ra az IOM 2003-ban szer ve zett
kép zést.

A bûn meg elõ zés kö ré ben elõ re lé pést je len t a ko ráb bi
Bel ügy mi nisz té ri um ré szé rõl 2004-ben ki írt pá lyá zat,
mely nek meg va ló sí tá sa 2005-re kon cent rá ló dott, és
amely nek ke re té ben több ha tár õr igaz ga tó ság is ké szí tett
ki ad vá nyo kat, va la mint a bûn meg elõ zé si fel ada ta it ebbe
az irány ba is ki ter jesz tet te.

A meg elõ zõ te vé keny ség ki emel ke dõ je len tõ sé gû ese -
mé nyei vol tak az IOM és kü lön bö zõ kor mány za ti szer vek
együtt mû kö dé sé nek ered mé nye ként lét re jött meg elõ zõ
kam pá nyok. Ezek közé tar to zik a nõ ke res ke de lem meg -
elõ zé sét cél zó in for má ci ós kam pány (1999–2000), va la -
mint az IOM 2005 má ju sá ban, az olasz belügyminisz -
tériumtól ka pott pénz ügyi tá mo ga tás se gít sé gé vel in dí tott
kam pá nya, amely ben több ha zai mi nisz té ri um is részt vett. 
Meg em lí ten dõ az em ber ke res ke de lem meg elõ zé sét cél zó
kö zép is ko lai ok ta tá si prog ram, mely 2001-ben el nyer te az
Ok ta tá si Mi nisz té ri um akk re di tá ci ó ját, így mára a Nem ze ti 
Alap tan terv ré sze. Az IOM ál tal ki vi te le zett prog ram ke re -
tei kö zött a Bel ügy mi nisz té ri um mal és a Külügyminisz -
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térium együtt mû kö dé sé ben ke rült sor egy mig rá ci ós in for -
má ci ós cent rum meg nyi tá sá ra a sza bály ta lan mig rá ció és
az em ber ke res ke de lem meg elõ zé sé ért 2003-ban.

Az Ást. hatályba lépését köve tõen min den me gyé ben és
a fõ vá ros ban az Igaz ság ügyi Hi va tal egyik szak mai ága -
ként Ál do zat se gí tõ Szol gá lat kezd te meg mû kö dé sét. A
20 me gyei hi va tal mel lett to váb bi 41 he lyen ki he lye zett
ügy fél fo ga dást tart a Szol gá lat.

Az ál do zat vé de lem te rén je len tõs elõ re lé pés egy vé dett
ház (shel ter) meg nyi tá sa 2005 már ci u sá ban. A BÁH a me -
ne dék hely épü le tét biz to sít ja, míg üze mel te té sét tár sa dal -
mi szer ve zet lát ja el.

An nak ér de ké ben, hogy ha zánk ban az em ber ke res ke de -
lem el le ni fel lé pés össze han gol tab bá és ha té ko nyab bá vál -
jon, 2004 má so dik fe lé ben lét re jött a ma gyar– ame ri kai
em ber ke res ke de lem el le ni mun ka cso port, tag jai az érin tett 
ma gyar or szá gi kor mány za ti szer vek és tár sa dal mi szer ve -
ze tek, az Egye sült Ál la mok bu da pes ti nagy kö vet sé ge,
 valamint az IOM bu da pes ti re gi o ná lis iro dá ja. A mun ka -
cso port tag jai 2005. szep tem ber 30-án ke ret meg ál la po dást
ír tak alá, mely nek cél ja egy ál do zat irá nyí tó rend szer ki ala -
kí tá sa volt. A se gí tõ rend szer ki ter jed a kül föl di ha tó sá gok
lá tó kö ré be ke rü lõ ma gyar és a Ma gyar or szá gon fel buk ka -
nó kül föl di ál do za tok meg se gí té sé re egy aránt. A rend szer
az ál do za tok ha za jut ta tá sá ban kü lö nö sen fon tos sze re pet
szán a kon zu li se gít ség nyúj tás nak, il let ve az In ter pol nak,
és nagy hang súlyt fek tet az ál do za tok meg segítésében köz -
re mû kö dõ tár sa dal mi szer ve ze tek mun ká já ra is. Az ál do -
zat irá nyí tás elsõ ele me a szû rés. E fel ada tot az SZMM az
irá nyí tá sa alatt mû kö dõ Or szá gos Krí zis ke ze lõ és In for má -
ci ós Te le fon szol gá la ton (OKIT) ke resz tül lát ja el: ha
a szû rõ be szél ge tés alap ján va ló szí nû sít he tõ, hogy a te le -
fo ná ló az em ber ke res ke de lem ál do za ta, úgy a köz pont
szak em be rei fel ve szik a kap cso la tot a shel ter ben dol go zó
se gí tõk kel az ál do zat me ne dék hely re irá nyí tá sa ér de ké -
ben, vagy meg ad ják a shel ter el ér he tõ sé gét a fenn tar tó tár -
sa dal mi szer ve zet meg ne ve zé se nél kül. An nak  érdekében,
hogy az OKIT mun ka tár sai ren del kez ze nek a szû rés hez
szük sé ges spe ci á lis is me re tek kel, szá muk ra az IOM szak -
em be rei tar tot tak fel ké szí tõ kép zést. Össze sen 35,
2007-ben idá ig 11 ál do zat el irá nyí tá sá ra ke rült sor.7

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Em ber ke res ke de lem
El le ni Hi va ta la (ún. TIP Of fi ce) az em ber ke res ke de lem
 áldozatainak vé del mé rõl  szóló tör vény alap ján éven te
 jelentést tesz köz zé a vi lág 150 or szá ga vo nat ko zá sá ban,
amely ben rész le te sen elem zi a nem zet kö zi jó pél dá kat, az
egyes or szá gok ál tal el ért ered mé nye ket és fenn ma radt
 hiányosságokat, va la mint sa ját erõ fe szí té se it a tárgy kör -
ben.

A TIP Of fi ce 2007. jú ni us 12-én hoz ta nyil vá nos ság ra
az em ber ke res ke de lem mel kap cso la tos leg utób bi je len té -
sét.8 A 2006. áp ri lis–2007. már ci us kö zöt ti idõ sza kot vizs -

gá ló je len tés ben Ma gyar or szág – elsõ al ka lom mal – az
elsõ cso port ba ke rült. Ez annyit je len t, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság kor má nya meg fe lel az USA em ber ke res ke de -
lem el le ni tör vényében le fek te tett mi ni mum kö ve tel mé -
nyek nek, mi vel fo lya ma tos erõ fe szí té se ket tesz a meg elõ -
zés, a bûn ül dö zés és az ál do zat vé de lem te rü le tén. A je len -
tés ugyan ak kor a ked ve zõ meg íté lés fenn ma ra dá sá hoz
szük sé ges el vá rás ként fo gal maz za meg – egye bek mel -
lett – a nem ze ti stra té gia mi e lõb bi el ké szí té sét, az ál do zat -
azo no sí tás ha té kony sá gá nak ja ví tá sát, adat gyûj té si rend -
sze rek ki dol go zá sát is.

Az Eu ró pai Bi zott ság köz le mé nyé ben meg ha tá ro zott
Ne mek Egyen lõ sé ge Ütem terv (2006–2010) „A nemi bûn -
cse lek mé nyek és az em ber ke res ke de lem felszámo lása”
pri o ri tá sá nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben, az SZMM ál tal
mû köd te tett és fi nan szí ro zott mun ka cso port ke re té ben az
IOM 2007-ben há rom pro jek tet is si ke re sen vég re haj tott:

– Négy vi dé ki hely szí nen em ber ke res ke de lem el le nes
szak mai to vább kép zést: egy-egy na pos sze mi ná ri u mot
 oktatási és if jú ság vé del mi szak em be rek és szo ci á lis mun -
ká sok ré szé re. A sze mi ná ri u mok anya ga érin tet te az em -
ber ke res ke de lem mel kap cso la tos ma gyar és nem zet kö zi
jog sza bá lyo kat, IOM ál tal ki vi te le zett prog ra mok ta pasz -
ta la ta it, az em ber ke res ke de lem glo bá lis és ha zai me cha -
niz mu sa it (be szer ve zé si tech ni kák, vé de ke zés le he tõ sé gei) 
a bûn ül dö zõ és igaz ság szol gál ta tá si szer vek sze re pét.

– Em ber ke res ke de lem-el le nes in for má ci ós kam pányt.
– Két na pos, or szá gos tré ner kép zõ kon fe ren ci át is

(ToT).
A prog ram vár ha tó an 2008-ban foly ta tó dik, mely nek

ke re té ben az IOM fel ke re si a gyer mek- és if jú ság vé de lem
te rü le tén dol go zó szak em be re ket, szo ci á lis mun ká so kat és
a fen ti kér dé sek rõl sze mi ná ri u mo kat tart. Kü lö nö sen
 veszélyeztetett fi a ta lok nak elõ adá so kat fog tar ta ni az em -
ber ke res ke de lem rõl, a be szer ve zé si tech ni kák ról, a kül föl -
di mun ka vál la lás ve szé lye i rõl, pre ven ci ós és mun ka vál la -
lás ese tén uta zás elõt ti és alat ti tud ni va lók ról és biz ton ság -
nö ve lõ lé pé sek rõl. Fel ke re si to váb bá az SZMM fenntar -
tásában mû kö dõ gyer mek vé del mi in téz mé nye ket, va la -
mint az ott hont nyúj tó el lá tást biz to sí tó gyer mek ott ho no -
kat (ide ért ve a la kó ott ho no kat is), mert a vé del met nyúj tó
csa lá di hát tér nél kül élõ gyer me kek és fia tal fel nõt tek az
ál do zat tá vá lás szem pont já ból kü lö nö sen veszélyezte -
tettek.

Hang sú lyo zan dó még e kör ben, hogy fo lya mat ban van
az ENSZ-nek a Gyer mek jo ga i ról  szóló Egyez mé nyé hez
fû zött, gyer me kek el adá sá ról, a gyer mek pros ti tú ci ó ról és
gyer mek por nog rá fi á ról  szóló Ki egé szí tõ Jegy zõ könyv
 ratifikációja. Te kin tet tel arra, hogy a Jegy zõ könyv meg ha -
tá roz za a gyer mek el adá sa, a gyer mek pros ti tú ció és a gyer -
mek por nog rá fia fo gal mát, va la mint fel hív ja a ré szes ál la -
mo kat a gyer mek ál do za tok kal szem ben el kö ve tett em ber -
ke res ke de lem el le ni jogi és igaz ga tá si in téz ke dé sek meg -
té te lé re, így a gyer mek ke res ke de lem meg elõ zé sé nek és
meg aka dá lyo zá sá nak fon tos esz kö ze.
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SWOT Elem zés

Erõs sé gek
– ön ál ló egy ség az NNI-nél a nem zet kö zi vo nat ko zá sú

ügyek nyo mo zá sá ra;
– OKIT szû rõ te vé keny sé ge;
– biz ton sá gos ház meg lé te az ál do za tok szá má ra;
– Ál do zat se gí tõ Szol gá la tok te vé keny sé ge ki ter jed az em -

ber ke res ke de lem ál do za ta i ra is;
– nem zet kö zi és EU-s nor mák je len tõs ré sze át ül te tés re

ke rült;
– pá lyá za ti prog ra mok ke re té ben volt al ka lom a szak em -

be rek em ber ke res ke de lem mel és az arra ad ha tó vá la -
szok kal kap cso la tos is me re te i nek bõ ví té sé re, fej lesz té -
sé re (pl. Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Igaz ság ügyi
 Hivatal Ál do zat se gí tõ Szol gá la tá nak 3 na pos kép zé se)

Gyen ge sé gek
– ön ál ló egy sé gek hi á nya a nem nem zet kö zi vo nat ko zá sú

ügyek nél;
– spe ci fi ká ció hi á nya a bün te tõ el já rás egyéb sza ka sza i -

ban;
– az ál do zat azo no sí tás ha té kony sá gá nak ala csony foka;
– a leg több szak te rü let nek nin cse nek nap ra kész in for má -

ci ói a meg lé võ le he tõ sé gek rõl;
– hi ány zik a Var sói Egyez mény ra ti fi ká ci ó ja;
– ke vés le he tõ ség van a jo gal kal ma zói gya kor lat ból adó -

dó ta pasz ta la tok vissza csa to lá sá ra;
– lé nye ges szak te rü le te ket (pl. mun ka ügy) nem, vagy csak 

ala csony szint en (egész ség ügy, ok ta tás) ért el a kép zés;
– a kép zé si prog ra mok szi get sze rû ek, il let ve egy mást át fe -

dõk, rend kí vül ala csony az in téz mény kö zi jel leg;
– nincs után kö ve tés, nem ál la pít ha tó meg, hogy a ki kép -

zett szak em be rek ho gyan hasz no sít ják a meg szer zett
 ismereteket;

– ön ál ló kor mány za ti kez de mé nye zé sek ala csony vo lu -
me ne

Le he tõ sé gek
EU té má val kap cso la tos ak ti vi tá sá nak fo ko zó dá sa új pá -
lyá za ti for rá so kat te remt és ösz tö nöz he ti a tag ál la mok
szak mai együtt mû kö dé sét

Ve szé lyek
– Egy más tól el szi ge telt adat bá zi sok lé tez nek, az ezek

 közötti kap cso ló dá sok meg te rem té se költ sé ges le het;
– Fo ko zó dó nyo más a nyu gat-bal ká ni or szá gok ból: egy re

több ál do zat
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Következtetések

Fon tos a meg lé võ szer ke ze ti ele mek erõ sí té se, és a
 hiányzó ele mek be épí té se. Cél sze rû fo ko zot tabb fi gyel met
for dí ta ni a nem zet kö zi vo nat ko zá sok kal nem ren del ke zõ
em ber ke res ke de lem ügyek re, hosszabb tá von tö re ked ni
kell arra, hogy ezek ben az ügyek ben a spe ci á lis is me re tek
bir to ká ban lévõ sze mé lyek jár ja nak el. Tö re ked ni kell arra,
hogy ki ala kul jon a bün te tõ el já rás va la mennyi sza ka szá ban
a spe ci fi ká ció. En nek ér de ké ben gyûj te ni kell a nem zet kö zi 
pél dá kat, meg kell szer vez ni a ta pasz ta lat cse re fó ru ma it.
Szük sé ges fel tár ni az azo no sí tott ál do za tok ala csony szá -
má nak oka it, az okok is me re té ben pe dig adek vát intéz -
kedéseket kez de mé nyez ni, ezek közé tar to zik a nap ra kész
in for má ci ók ha té ko nyabb te rí té se is.

A lét re ho zan dó ko or di ná ci ós me cha niz mus le he tõ sé get
biz to sít a jog sza bá lyi kör nye zet nap ra ké szen tar tá sá hoz is,
egye bek mel lett a nem zet kö zi el vá rá sok, va la mint a jog -
alkalmazási gya kor lat ból adó dó ta pasz ta la tok be csa tor ná -
zá sá val.

A kép zé sek össze han go lá sa le he tõ vé te szi, hogy azok az
érin tett szak em be rek le he tõ leg szé le sebb kö rét ér jék el,
költ ség ha té kony mó don. Vég ered mény ben a kö zös kép zé -
sek egy sé ges szem lé le tet ala kít hat nak ki, a te rü le ten dol go -
zók szá má ra kap cso la ti há lót hoz nak lét re, le he tõ vé téve
a ta pasz ta la tok gyors meg osz tá sát is.

Az EU té má val kap cso la tos te vé keny sé gé nek meg in -
du lá sa uni ós szint en olyan össze ha son lít ha tó információ-
 bázist ala kít ki, mely a ha zai fej lesz té se ket is se gít he ti.

A nyu gat-bal ká ni or szá gok vo nat ko zá sá ban ki kell
emel nünk, hogy la kos sá guk je len tõs ré sze je len leg is kül -
föl dön dol go zik, így fo ko zot tan ve szé lyez te tett az em ber -
ke res ke de lem szem pont já ból, vagy szá mol nunk kell az -
zal, hogy ál do zat ként ha zánk ban is meg je len nek.

III. STRATÉGIAVÁLASZTÁS

A hely zet elem zés alap ján a stra té gia szem pont já ból
több fé le jö võ kép is fel vá zol ha tó, me lyek kö zött vá lasz ta -
ni szük sé ges ah hoz, hogy egy ér tel mû cé lo kat és pri o ri tá -
so kat fo gal maz has sunk meg.

1. Az intézkedések széttagoltságának fenntartása –
az intézkedések összehangolása

Lát ha tó, hogy szá mos, az em ber ke res ke de lem vissza -
szo rí tá sá hoz szük sé ges nor ma meg al ko tás ra ke rült, emel -
lett be szá mol ha tunk az egyes tár cák kez de mé nye zé se i rõl,
me lyek a je len ség meg elõ zé sét, il let ve ke ze lé sét, az ál do -
za tok se gí té sét cé loz zák. El mond ha tó te hát, hogy a je len -



ség meg elõ zé se és vissza szo rí tá sa irán ti el kö te le zett ség
meg van. Eb bõl le von ha tó az a kö vet kez te tés is, hogy nem
szük sé ges újabb struk tú rák ki ala kí tá sa, hi szen va la mennyi 
kor mány za ti sze rep lõ a rá vo nat ko zó jog sza bá lyi fel ha tal -
ma zás alap ján te szi a dol gát, rá adá sul ön ma gá ban egy tár -
ca kö zi bi zott ság nem ele gen dõ egy olyan kom plex prob -
léma ke ze lé sé re, mint az em ber ke res ke de lem.

Ugyan ak kor a gya kor la ti ta pasz ta la tok – ma gas lá ten -
cia, a se gí tett ál do za tok ala csony szá ma, ke vés is me ret és
in for má ció a szak em be rek és a köz vé le mény kö ré ben – azt 
mu tat ják, hogy a meg lé võ esz kö zök, il let ve kez de mé nye -
zé sek nem elég gé ha té ko nyak szét ta golt sá guk  miatt. Egy
ko or di ná ci ós me cha niz mus ép pen ezért nem pusz tán egy
asz tal hoz ül te ti az érin tett sze rep lõ ket, ha nem hoz zá adott
ér té ket is kép vi sel: le he tõ vé te szi a kö zös gon dol ko dást
a szak em be rek nek, kap cso la tot te remt a szak te rü le tek, va -
la mint az ál la mi szek tor és a tár sa dal mi szer ve ze tek kö zött, 
fó ru mot biz to sít a mo ni to ro zás hoz, ér té ke lés hez, fej lesz -
tés hez, le he tõ sé get nyújt a gya kor la ti ta pasz ta la tok vissza -
csa to lá sá ra. Fon tos to váb bá, hogy a ko or di ná ci ós tes tü let
ve ze tõ jé re (a nem ze ti ko or di ná tor) ne csak, mint egy tár ca -
kö zi bi zott ság el nö ké re gon dol junk, ha nem mint olyan
sze mély re, aki meg tes te sí ti az em ber ke res ke de lem mel
szem be ni fe le lõs sé get, és kap cso lat tar tó pont ként szol gál
a nem ze ti és nem zet kö zi sze rep lõk irá nyá ba is.

2. A jelenség egyes formáival szembeni küzdelem –
valamennyi megjelenési móddal szembeni fellépés

A je len ség de fi ni á lá sa kap csán lát ha tó volt, hogy a cél
min dig azo nos – a ki zsák má nyo lás – azon ban a kizsák -
mányoló te vé keny ség szá mos for mát ölt het. Emel lett az
em ber ke res ke dõk te vé keny sé ge le het ha tá ro kon át nyú ló,
vagy or szá gon be lü li egy aránt. Eb bõl le von ha tó az a
 következtetés, hogy a meg je le né si for má kat rang so rol ni
szük sé ges ab ból a szem pont ból, hogy ha zánk ban me lyik
te kint he tõ leg jel lem zõbb nek, és az in téz ke dé se ket arra
össz pon to sí ta ni. El len ke zõ eset ben a stra té gia ál tal le fe dett 
te rü let túl sá go san szer te ága zó lesz, így ér de mi ered ményt
nem tud el ér ni.

A má sik le het sé ges kö vet kez te tés pe dig az, hogy azok -
kal a meg je le né si for mák kal szem be ni fel lé pés is in do kolt,
me lyek je len leg – szá mu kat te kint ve – ke vés bé tûn nek

 elterjedtnek, fõ ként azért, mert az ál do za tok egy-egy cso -
port já nak vé del me és se gí té se nem függ het an nak lét szá -
má tól.

3. Beavatkozás egyes szektorokban – átfogó fellépés

Az egyes szek to rok ban (meg elõ zés, bûn ül dö zés – igaz -
ság szol gál ta tás, ál do zat vé de lem) tör té nõ be avat ko zás
mel lett is ha son ló ér vek szól nak, mint a je len ség egyes for -
mái el le ni fel lé pés mel lett: szük sé ges fel mér ni, me lyik
ága zat ban van a leg na gyobb le ma ra dás, és arra a te rü let re
kell az erõ ket össz pon to sí ta ni.

Ez zel szem ben azon ban a le küz den dõ prob lé ma jel le ge
kom plex, mind há rom te rü let re tör té nõ be avat ko zást in do -
kol, me lyet a nem zet kö zi ta pasz ta la tok is alá tá masz ta nak.

4. Eredményközpontúság – értékközpontúság

Fen tebb több ször is em lí tést nyert, hogy szük sé ges a
 beavatkozások ha té kony sá gát fo koz ni, mert ala csony az
 ismertté vált bûn cse lek mé nyek szá ma, ke vés a meg se gí tett 
ál do zat, ke vés az in for má ció. Ez je lent he ti azt, hogy jó val
több erõ for rás ra, na gyobb kam pá nyok ra, fo ko zott média-
 megjelenésre van szük ség.

Más részt vi szont je lent he ti azt is, hogy a kam pány sze rû
gon dol ko dást fel vált hat ja a hosszú távú gon dol ko dás,
a lát vá nyos in téz ke dé sek he lyét át ve he ti a fo lya ma tos,
össze han golt, a stra té gia alap el ve it szem elõtt tar tó te vé -
keny ség.

A stratégia jövõképe

A fen ti vá lasz tá si le he tõ sé gek vé gig gon do lá sa után
könnyen fel raj zol ha tó a stra té gia jö võ ké pe, mely az aláb -
bi ak sze rint össze gez he tõ:

– az in téz ke dé sek össze han go lá sa, az együtt mû kö dés -
ben rej lõ hoz zá adott ér ték ki ak ná zá sa;

– a je len ség va la mennyi meg je le né si for má já val szem -
be ni fel lé pés;

– kom plex cse lek vés a kom plex prob lé ma ke ze lé sé re;
– hosszú tá vú, sta bil együtt mû kö dés.
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IV. A STRATÉGIA CÉLJAI ÉS PRIORITÁSAI

1. Átfogó célok

Az ember ke res ke de lem el le ni nem ze ti stra té gi át az
aláb bi át fo gó cé lok ra ér de mes fel épí te ni:

– az ügy fél-, illet ve kli ens ori en tált szem lé let fej lesz té se;
– in téz ke dé sek, cse lek vés ha té kony sá gá nak ja ví tá sa;
– együtt mû kö dés erõ sí té se a kü lön bö zõ érin tett szer vek 

kö zött.
E két át fo gó cél ból a stra té gia va la mennyi spe ci fi kus

cél ja, prog ram ja és pri o ri tá sa le ve zet he tõ, to váb bá al kal -
ma sak arra, hogy a stra té gia tel jes meg va ló sí tá si ide jén
 végigvonuljanak.

2. Specifikus célok

Az át fo gó cé lok sze mé lyi és szer ve ze ti jel le gû fejlesz -
téseket, újí tá so kat fel té te lez nek, me lyek alap ján a kö vet -
ke zõ spe ci fi kus cé lok fo gal maz ha tók meg:

2.1. Az áldozatsegítés fejlesztése

Az em ber ke res ke de lem el le ni stra té gia szer ves ré sze az
ál do za tok se gí té se és vé del me, te kin tet tel arra, hogy az
 áldozatot az el szen ve dett fi zi kai sé rü lés, alap ve tõ jo ga i nak 
sé rel me, sú lyos men tá lis és pszi chés szen ve dé sei  miatt
jogi se gít ség és kom pen zá ció il le ti meg.

Fej lesz te ni kell az ál do zat azo no sí tást, kü lö nös fi gyel -
met for dít va a spe ci á lis ál do za ti kö rök re, el sõd le ge sen a
gyer mek ál do za tok ra. A fel épü lé si sza kasz so rán az ál do zat 
ré szé re a biz ton sá gos el he lye zés mel lett kom plex (jogi,
szo ci á lis, pszi cho ló gi ai) se gít sé get kell nyúj ta ni. Az ál do -
zat se gí tés fej lesz té se so rán tö re ked ni kell a ci vil szfé ra,
azon be lül a tár sa dal mi szer ve ze tek mi nél szé le sebb körû
moz gó sí tá sá ra.

Va la mennyi eset ben, ami kor az el kö ve tett em ber ke res -
ke de lem cse lek mény gyer mek ál do za tot érint, a bün te tõ el -
já rás so rán, és azon kí vül is szük sé ges fel is mer ni és ki elé -
gí te ni e kü lön le ges ál do za ti kör vé del me és se gí té se so rán
fel me rü lõ igé nye ket. A gyer mek ál do za tok se gí té se so rán
fi gye lem mel kell len ni az UNICEF gyer mek ál do za tok
 védelmérõl  szóló 2006 szep tem be ré ben ki adott irány mu ta -
tá sa i ra is.

Azo nos szín vo na lú se gít sé get kell biz to sí ta ni a ha tá ro -
kon át nyú ló és az or szá gon be lü li em ber ke res ke de lem
 áldozatainak.

A ha tó sá gok kal együtt mû kö dõ ál do za tok vonatkozá -
sában fo koz ni kell a meg lé võ vé del mi me cha niz mu sok
– köz tük a Ta nú vé del mi Prog ram – is mert sé gét és – le he -
tõ ség sze rint – azok ki hasz nált sá gát.

Ki kell dol goz ni, il let ve to vább kell fej lesz te ni az ál do -
zat se gí tés (el sõ sor ban szo ci á lis jel le gû) le he tõ sé ge it azok -
nak az ál do za tok nak a vo nat ko zá sá ban, akik nem kí ván -
nak együtt mû köd ni a ha tó sá gok kal.

Ál do zat azo no sí tás:
Az ál do za tok azo no sí tá sa a se gí tés és vé de lem alap fel -

té te le. Az azo no sí tást köve tõen az ál do za to kat a ki je lölt
kap cso lat tar tó hoz kell irá nyí ta ni, aki in téz ke dik to váb bi
sor suk ról. Fon tos, hogy azon nal el ér he tõ, mû kö dés be lépõ
tár sa dal mi szer ve ze tek le gye nek be von va a rend szer be.

Az azo no sí tás rend sze ré be kell be von ni:
– az elsõ vo nal ban dol go zó rend õröket, spe ci á lis rend -

õri egy sé ge ket,
– ügyé sze ket,
– bí rá kat,
– szo ci á lis mun ká so kat,
– kor mány za ti szer ve ket,
– a ko or di ná ci ós tes tü let élén álló el nö köt (nem ze ti

 koordinátor),
– ön kor mány za to kat,
– me ne kült ügyi, ide gen ren dé sze ti szer ve ket,
– tár sa dal mi szer ve ze te ket,
– egy há zi szer ve ze te ket,
– Igaz ság ügyi Hi va ta lok Ál do zat se gí tõ Szol gá la ta it,
– szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi intéz -

ményeket,
– mun ka ügyi fel ügye le te ket,
– kon zu lo kat,
– egész ség ügyi szer ve ket.

2.2. A megelõzési tevékenység fejlesztése

Az em ber ke res ke de lem el le ni nem ze ti fel lé pés egyik
 elsõdleges és alap ve tõ fel ada ta a meg elõ zés. Az ENSZ
 Palermói Jegy zõ köny ve is ki eme li, hogy a meg elõ zés a
kor mány za ti és ci vil ol dal kö zös fe le lõs sé ge. Ezért a pre -
ven ci ós te vé keny sé gek nek ága zat kö zi ala pú, in teg rált és
ko or di nált in téz ke dé sek kel kell meg kö ze lí te ni ük a prob -
léma gyö ke re it.

Köz tu dat for má ló prog ra mok szer ve zé se szük sé ges,
 melyek cél ja, hogy fel hív ják a fi gyel met a sze gény ség,
a mun ka nél kü li ség, a gaz da sá gi füg gés és az ál do zat tá
 válás koc ká za ta kö zöt ti össze füg gés re, és se gít sék a ve szé -
lyez te tett cso por to kat az ál do zat tá vá lás el ke rü lé sé ben.
A meg elõ zõ, fi gye lem fel hí vó prog ra mok ki dol go zá sa és
ki vi te le zé se so rán azo nos hang súlyt kell fek tet ni a je len -
ség va la mennyi for má já nak meg is mer te té sé re. Emel lett
meg ol dá so kat kell ke res ni az em ber ke res ke de lem egyik
alap ve tõ oka ként meg je le nõ ke res let csök ken té sé re is.

A prog ra mok köz re mû kö dõi, részt ve või:
– kor mány za ti szer vek,
– Igaz ság ügyi Hi va ta lok Ál do zat se gí tõ Szol gá la tai,
– tár sa dal mi szer ve ze tek,
– is ko lák, egye te mek, fõ is ko lák, kép zõ és to vább kép zõ 

in té ze tek,
– egy há zak, egy há zi szer ve ze tek,
– po li ti ku sok, po li ti kai pár tok.
A meg elõ zés sel össze füg gõ fel ada tok tel je sí té se so rán

tö re ked ni kell a mé dia, az ál do za tok, az egy há zak, va la -
mint a szo ci á lis part ne rek be vo ná sá ra is.
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A köz tu dat for má lás nak, mely a meg elõ zés hez köt he tõ
te vé keny ség, több te rü let re kell ki ter jed nie és en nek meg -
fele lõen kü lön bö zõ cso por to kat kell meg cé loz nia.

Az ál ta lá nos, az em ber ke res ke de lem je len sé gé re, oka i -
ra, jel leg ze tes sé ge i re és el fo gad ha tat lan sá gá ra való fi gye -
lem fel hí vás nak a tár sa da lom leg szé le sebb ré te ge i hez kell
el jut nia.

Az ál do zat tá vá lás ve szé lyé nek tu da to sí tá sa te rü le tén
el sõd le ge sen a po ten ci á lis ál do za to kat, más részt a ve lük
kap cso lat ba ke rü lõ szak em be re ket kell meg cé loz ni.

A ke res le tet csök ken tõ tu da to sí tás nak pe dig el kell ér nie 
azok kö rét, akik po ten ci á lis ki hasz ná lói le het nek az em -
ber ke res ke de lem ál do za ta i nak.

A leg fon to sabb cél cso por tok:
– ve szé lyez te tett cso por tok, így kü lö nö sen: mig rán sok, 

ki sebb sé gi cso por tok hoz tar to zók, hát rá nyos hely ze tû
 személyek, mun ka nél kü li ek, me ne kül tek, pros ti tu ál tak;

– gye re kek, kü lö nös te kin tet tel a gyer mek vé del mi gon -
dos ko dás ban élõk re, il let ve az on nan ki ke rült fi a ta lok ra;

– az eset le ges po ten ci á lis ki zsák má nyo lók, az em ber -
ke res ke de lem ha szo nél ve zõi, kü lö nös fi gyel met for dít va
a gyer mek ál do za to kat ki zsák má nyo lók ra;

– (po ten ci á lis) ál do za tok kal kap cso lat ba ke rü lõ szak -
em be rek, kü lö nö sen: rend õrök, bí rák, ügyé szek, ügy -
védek, új ság írók, gyám ha tó sá gi szak em be rek, szo ci á lis
mun ká sok, or vo sok, pe da gó gu sok, pszi cho ló gu sok, ide -
gen ren dé sze ti és me ne kült ügyi szak em be rek, áldozatse -
gítõ szol gá la tok mun ka tár sai, mun ka ügyi fel ügye lõk és
a kon zu li szol gá lat mun ka tár sai.

A meg elõ zés meg va ló sí tá sá ba be von ha tó egyéb sze rep -
lõk:

– po li ti ku sok;
– jog al ko tók;
– le en dõ szak em be rek;
– szak szer ve ze tek;
– pri vát szek tor.
A köz tu dat for má ló te vé keny sé gek nek ter mé sze te sen az

el ér ni kí vánt cél cso port igé nye i hez, va la mint a ki zsák má -
nyo lás egyes faj tá i nál je lent ke zõ kü lönb sé gek hez kell iga -
zod ni uk. Tö re ked ni kell arra, hogy a tu da to sí tó kam pá nyo -
kon túl me nõ en az érin tett cél cso por tok rend sze re sen,
 folyamatosan is me re tek hez jut has sa nak a té má val kap cso -
lat ban (pl. in for má ci ós anya gok rend sze res te rí té se az
 érdekelti kör ben, hon lap mû köd te té se stb.).

2.3. Koordinációs mechanizmus

Az EU Bel- és Igaz ság ügyi Ta ná csa 2005. de cem ber
1-jén és 2-án a Há gai Prog ram ban (1.7.1. sza kasz) elõ ír tak
sze rint uni ós cse lek vé si ter vet fo ga dott el az em ber ke res -
ke de lem el le ni küz de lem re és meg elõ zé sé re vo nat ko zó
leg jobb gya kor la tok ról, nor mák ról és el já rá sok ról
(HL C 311., 2005.12.9.).

Esze rint az em ber ke res ke de lem el le ni ha té kony fel lé pés 
alap ja egy olyan ko or di ná ci ós me cha niz mus ki ala kí tá sa és
mû köd te té se, mely al kal mas arra, hogy össze fog ja a te rü -
le ten érin tett kor mány za ti és nem kor mány za ti sze rep lõ -

ket, fó ru mot biz to sít son a kö zös mun ká hoz, a ta pasz ta lat -
cse ré hez és fej lesz tés hez, és mint egy kéz zel fog ha tó an
meg je le nít se a több szek to rú együtt mû kö dést. A mun ka
 során a részt ve võ fe lek kö zö sen vál lal ják a fe le lõs sé get az
em ber ke res ke de lem el le nes me cha niz mus ha té kony mû -
kö dé sé ért. Azok a kor mány za ti sze rep lõk, tár sa dal mi és
nem zet kö zi szer ve ze tek al kot ják, me lyek ér de kel tek a
prob lé ma vissza szo rí tá sá ban. Kü lön is ki kell emel ni az
Or szág gyû lés sel, kö ze lebb rõl an nak Em ber i Jogi és
 Kisebbségi Bi zott sá gá val való együtt mû kö dés fon tos sá -
gát, a Bi zott ság rend sze res tá jé koz ta tá sát, mely a ha té kony 
meg va ló sí tás esz kö ze le het. A cse lek vé si terv egyik leg -
fon to sabb fel ada ta a struk tú ra sze rep lõ i nek fel tér ké pe zé se
és be vo ná sa lesz.

Szük sé ges, hogy a ko or di ná ci ós me cha niz mus élén
 elnök (a nem zet kö zi ter mi no ló gi á ban el fo ga dott ki fe je zés -
sel: nem ze ti ko or di ná tor) áll jon, aki egy részt fe le lõs a
nem ze ti stra té gia vég re haj tá sá ért – kü lö nös te kin tet tel a
rész le tes cse lek vé si terv ki dol go zá sá ra – és monitorozá -
sáért, más részt kap cso lat tar tó pont ként mû kö dik a té má -
ban érin tett nem ze ti és nem zet kö zi sze rep lõk irá nyá ban.

Az em ber ke res ke de lem el le ni fel lé pést cél zó me cha niz -
mus nál is alap ve tõ a meg fe le lõ anya gi for rá sok meg lé te,
me lyek kel biz to sít ha tó a ki tû zött cé lok el éré se, a ha té kony
mun ka. Hang sú lyo zan dó, hogy a ko or di ná ci ós me cha niz -
mus mû kö dés be lé pé se se gí ti a szi get sze rû, nem fenn tart -
ha tó vagy egy mást át fe dõ prog ra mok, in téz ke dé sek meg -
elõ zé sét op ti ma li zál va az egyes sze rep lõk nél meg lé võ for -
rá sok fel hasz ná lá sát és ké pes le het az eset le ge sen felme -
rülõ több let igé nyek fel mé ré sé re, be csa tor ná zá sá ra is.
 Mûködése pénz ügyi alap ja i nak több lá bon kell áll nia: az
ál la mi for rá sok mel lé le he tõ ség sze rint egyéb for rá so kat
(EU-s, pá lyá za ti stb.) is be kell von ni. Az igé nye ket és az
el osz tást a tes tü let el nö ke (nem ze ti koor di ná tor) ko or di -
nál ja.

A stra té gia vég re haj tá sá nak el len õr zé se, mo ni to ro zá sa
és ér té ke lé se az alap ja a ha té kony, vál to zó igé nyek hez és
kö rül mé nyek hez iga zo dó mun ká nak. Fo lya ma tos fel adat,
át te kin ti a be ve ze tett in téz ke dé sek meg ala po zott sá gát,
 jogosságát, ered mé nyes sé gét, si ke res sé gét, a fel hasz nált
költ ség ve tés meg ala po zott sá gát.

A fo lya mat min den fá zi sá nak meg szer ve zé se, vég re haj -
tá sa, az el len õr zés, mo ni tor ing és ér té ke lés ki vi te le zé sé hez 
szük sé ges in di ká to rok ki dol go zá sa a részt ve võk be vo ná -
sá val a nem ze ti koor di ná tor, va la mint a ko or di ná ci ós me -
cha niz mus fel ada ta.

2.4. A bûnüldözés és büntetõ igazságszolgáltatás
hatékonyságának fokozása

A stra té gia fon tos ele me a bûn ül dö zés és igaz ság szol -
gál ta tás ha té kony sá gá nak fo ko zá sá hoz se gít ség nyúj tá sa
a nem zet kö zi jogi esz kö zök nek is meg fele lõen, az em ber i
jo gok figye lembe véte lével.

Az em ber ke res ke de lem a szer ve zett bû nö zés szem pont -
já ból ala csony koc ká zat tal járó és ma gas ha szon nal
 kecsegtetõ te vé keny ség. A bûn ül dö zés nek és igaz ság szol -
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gál ta tás nak min den ren del ke zés re álló erõ for rást és ka pa -
ci tást fel kell hasz nál ni, hogy ér vényt sze rez zen az em ber -
ke res ke de lem ti lal má nak, emel lett meg fossza az ember -
kereskedelmet min den anya gi hasz ná tól, le fog lal jon és
 elkobozzon min den be lõ le szár ma zó va gyont, me lyek
 késõbb transz pa rens mó don fel hasz nál ha tó ak le het nek az
ál do za tok se gí té sé re, el lá tá sá ra és kár pót lá sá ra. Ezért biz -
to sí ta ni kell a szük sé ges szer ve ze ti ke re tet, a spe ci a li tást,
a meg fe le lõ pénz ügyi for rá so kat.

E cél el éré se vé gett szük sé ges a te rü let re vo nat ko zó,
már meg lé võ sza bá lyo zók rend sze res át vizs gá lá sa, szük -
ség ese tén kor rek ci ó ja a jog sza bá lyi kör nye zet fo lya ma tos
nap ra ké szen tar tá sa vé gett.

A nyo mo zás so rán a meg ala po zott gya nú nem ki zá ró lag
az ál do zat-ta nú val lo má sán alap szik, ha nem fel hasz nál ja
a lé pés elõnyt biz to sí tó bûn ül dö zé si ope ra tív in for má ci ó -
kon ala pu ló nyo mo zá si el já rá so kat, a tit kos szol gá la ti
 információk összes sé gét, az em ber i és tech ni kai fi gye lés
ered mé nye it, tit kos és nyílt nyo mo zá si tech ni ká kat bi zo -
nyí ték ként a ta nú val lo más sal együtt. A pénz ügyi nyo mo -
zá si cse lek mé nyek, il let ve a pénz mo sás nyo mo zá sa is
szol gál tat bi zo nyí té kot, amennyi ben az em ber ke res ke de -
lem bûn cse lek mé nye  miatt nyílt bün te tõ el já rás in dult.

A bûn ül dö zõ szer vek nek az el kö ve tõk fe le lõs ség re
 vonásának meg könnyí té se ér de ké ben fo ko zot tan ki kell
hasz nál ni uk a nem zet kö zi bûn ügyi együtt mû kö dés ben
 rejlõ le he tõ sé ge ket.

Szük sé ges, hogy bün te tõ el já rá so kat spe ci á lis szer ve zett 
bû nö zés és kor rup ció el le nes egy sé gek foly tas sák le.

Az igaz ság szol gál ta tás ered mé nyes sé gé nek ja ví tá sá hoz
szük sé ges to váb bá az ügyé szek és bí rák kö ré ben már meg -
kez dett szem lé let for má lás to vább foly ta tá sa, fo ko zá sa.

2.5. Oktatás

Elsõ lé pés ként el kell érni, hogy mind azok a szak em be -
rek, akik az ál do za tok kal, va la mint a ve szé lyez te tett cso -
por tok kal kap cso lat ba ke rül nek, is mer jék és ért sék az em -
ber ke res ke de lem je len sé gét. Táv la ti cél ként pe dig meg
kell fo gal maz ni, hogy az em ber ke res ke de lem re vo nat ko zó 
is me re tek ok ta tá sa az érin tett szak te rü le te ken be ke rül jön
a fel sõ ok ta tá si tan ter vek be.

Az ok ta tá sok, kép zé sek meg szer ve zé se so rán ügyel ni
kell arra, hogy egyen lõ hang súlyt kap ja nak az egyes szak -
te rü le tek szá má ra fon tos szak ma spe ci fi kus, il let ve az
 intézmény- és ága zat kö zi kép zé sek.

2.6. Információs bázis

Az em ber ke res ke de lem el le ni nem ze ti fel lé pés op ti ma -
li zá lá sa ér de ké ben alap ve tõ kö ve tel mény a re le váns ada -
tok és in for má ci ók gyûj té se, el ér he tõ sé ge és cse ré je a köz -
re mû kö dõk szá má ra. Ezért ki kell dol goz ni a még hi ány zó
in di ká to ro kat, vagy is tisz táz ni és egy sé ge sí te ni kell a meg -
lé võ adat bá zi sok ban hasz nált de fi ní ci ó kat, ha tá ro zot tan
meg kü lön böz tet ve az em ber ke res ke del met, az em ber -
csem pé sze tet és az il le gá lis mig rá ci ót. A sze xu á lis ki zsák -
má nyo lás mel lett az em ber ke res ke de lem el kö ve té si ma ga -

tar tá sa i nak összes, a Pa ler mói Jegy zõ könyv ben meg fo gal -
ma zott vál to za tá ra vo nat ko zó, meg bíz ha tó, egy sé ges adat -
gyûj tést kell szer vez ni. Kö zös irány mu ta tá so kat kell ki dol -
goz ni az adat gyûj tés hez, be le ért ve az össze ha son lít ha tó
mu ta tó kat, és ezen irány mu ta tá so kat ko he rens mó don kell
vég re haj ta ni. Eh hez kap cso ló dó an ku ta tá so kat (pél dá ul
 látenciakutatást), nem zet kö zi ta pasz ta lat gyûj tést kell szer -
vez ni spe ci á lis ku ta tók vagy ku ta tó in té ze tek, nem zet kö zi
part ne rek be vo ná sá val. Az adat gyûj tés meg szer ve zé se és
az ada tok ke ze lé se so rán fo lya ma to san szem elõtt kell tar -
ta ni az adat vé del mi kö ve tel mé nye ket is.

3. Prioritások

A stra té gia pri o ri tá sai azok a szem pon tok, me lye ket
a cé lok ki tû zé se, az azok el éré sét szol gá ló prog ra mok ki -
dol go zá sa és meg va ló sí tá sa so rán szem elõtt kell tar ta -
nunk. Je len stra té gia ese té ben ezek a kö vet ke zõk.

3.1. A fokozottan veszélyeztetett áldozati körök
(18 év alattiak) speciális igényeinek szem elõtt tartása

Már a hely zet elem zés bõl is lát ha tó vá vált, hogy az em -
ber ke res ke de lem ál do za tai jó részt a 18 év alat ti ak, il let ve
fia tal fel nõt tek kö ré bõl ke rül nek ki. Ezért fel kell mér ni
azo kat az oko kat és kö rül mé nye ket, ame lyek ál do zat tá
 válásukhoz ve zet nek. A meg ál la pí tá so kat a prog ra mok
 kidolgozása so rán figye lembe kell ven ni, azo kat a ki vi te le -
zés so rán fo lya ma to san fel hasz nál ni, majd a mo ni tor ing
so rán ér té kel ni.

3.2. Fellépés valamennyi elkövetési magatartással
szemben

Tö re ked ni kell arra, hogy az em ber ke res ke de lem egyes
meg nyil vá nu lá si for má i nál je lent ke zõ ma ga sabb lá ten cia
el le né re azo nos hang súlyt kap jon a ki zsák má nyo lás min -
den mód ja el le ni küz de lem. Ugyan ak kor az egyes meg je -
le né si for mák spe ci fi ku ma it sem té veszt het jük szem elõl
a ku ta tá sok, in téz ke dé sek, il let ve az in téz ke dés be be vont
sze rep lõk ki vá lasz tá sa so rán.

3.3. A regionális együttmûködés ösztönzése

A re gi o ná lis együtt mû kö dés kö ré ben szük sé ges elõ se gí -
te ni or szá gon be lül az egyes érin tett te rü le tek össze fo gá -
sát, de emel lett fo koz ni kell a kör nye zõ or szá gok kal való
együtt mû kö dést is, nem csak a konk rét ese tek, ha nem a
szak po li ti ka szint jén is. Ki kell ala kí ta ni a fo lya ma tos kap -
cso lat tar tás csa tor ná it, il let ve fo ko zot tab ban fel kell hasz -
nál ni a meg lé võ nem zet kö zi fó ru mo kat.

3.4. A pénzügyi források hatékony, pontos, átlátható
és számonkérhetõ felhasználása

Az em ber ke res ke de lem el le ni fel lé pés te rü le tén te vé -
keny ke dõ tár cák költ ség ve té sük bõl je len leg nagy ság ren -
di leg 5–10 mil lió fo rin tot köl te nek éves szint en.
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A cse lek vé si terv ben meg ha tá ro zan dó prog ra mok ter ve -
zé se és ki vi te le zé se so rán el kell érni a for rá sok ha té kony,
pon tos, át lát ha tó és szá mon kér he tõ fel hasz ná lá sát.

V. A STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA

A stra té gia vég re haj tá sa a nem ze ti ko or di ná tor ál tal
 vezetett me cha niz mus fel ada ta. A nem ze ti ko or di ná tor
kap cso la tot lé te sít azok kal a szer vek kel és szer ve ze tek kel,
me lyek je len leg még nem ak tí vak az em ber ke res ke de lem
el le ni küz de lem te rü le tén, de be vo ná suk szük sé ges a ko or -
di ná ci ós me cha niz mus ba. A már a je len ség gel kap cso lat -
ban te vé keny ke dõ, il let ve új on nan be vont szer vek bõl lét -
re ho zott tes tü let mun ká ja so rán meg ha tá roz za a cse lek vé si 
terv ál tal fel ölelt idõ ke re tet, ki dol goz za a cse lek vé si terv
tar tal mát ké pe zõ konk rét in téz ke dé se ket és prog ra mo kat,
a fe le lõ sök és ha tár idõk meg je lö lé sé vel.

A prog ra mok, in téz ke dé sek a stra té gi á ban meg ha tá ro -
zott be avat ko zá si te rü le tek re ter jed nek ki, a stra té gia cél -
jainak el éré sé re irá nyul nak a pri o ri tá sok szem elõtt tartá -
sával.

A nem ze ti ko or di ná tor a stra té gi á ban meg ha tá ro zott
 célok vo nat ko zá sá ban el ért ered mé nyek rõl és fenn ma radt
ki hí vá sok ról éven te tá jé koz tat ja a Kor mányt. En nek ér de -
ké ben meg ke re si a ko or di ná ci ós me cha niz mus részt -
vevõit, akik szak te rü le tük vo nat ko zá sá ban tá jé koz ta tást
nyúj ta nak.

A Kor mány ré szé re adott tá jé koz ta tás tük ré ben ke rül het
sor a cse lek vé si terv mó do sí tá sá ra, új irány vo na lak meg ha -
tá ro zá sá ra és a kö vet ke zõ cse lek vé si terv ki dol go zá sá ra.

A nem ze ti ko or di ná tor a ko or di ná ci ós me cha niz mus
erõ fe szí té se i rõl idõ rõl idõ re tá jé koz tat ja az Or szág gyû lés
Em ber i Jogi és Ki sebb sé gi Bi zott sá gát is.

A Kormány
1019/2008. (III. 26.) Korm.

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program

járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos
pályázataival összefüggõ többletkapacitási kérelmek

elõ ze tes befogadásáról

1. A Kor mány az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz -
té sé rõl  szóló 2006. évi CXXXII. tör vény 11.  §-a (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja alap ján az aláb bi elõ ze tes több let ka pa ci -
tás-be fo ga dá so kat hagy ja jóvá az zal, hogy a több let ka pa -
ci tás-be fo ga dás fi nan szí ro zá si igé nye nem ha lad hat ja meg
a Kor mány ál tal jó vá ha gyott 2009., il let ve 2010. évi költ -
ség ve té si ke ret szá mo kat.

TIOP 2.1.2. Kis tér sé gi já ró be teg-szak el lá tó köz pon tok
ki ala kí tá sa és fej lesz té se

Dél-Al föld

Kis tér ség
Heti szak -
or vo si óra

szám

Heti nem
szak or vo si
óra szám

Súly -
szám/év

Vi zit -
szám/hó

Já nos hal ma 200 60 204 192

Kis kun maj sa 200 60 192 180

Sar kad 200 120 200 300

Össze sen 600 240 596 672

Dél-Du nán túl

Kis tér ség
Heti szak -
or vo si óra

szám

Heti nem
szak or vo si
óra szám

Súly -
szám/év

Vi zit -
szám/hó

Szent lõ rinc 200 120 80 520

Ka dar kút 200 120 80 520

Se lye 139 90 0 100

Csur gó 165 90 0 100

Tab 166 100 28 300

Sásd 200 48 0 200

Össze sen 1070 568 188 1740

Észak-Al föld

Kis tér ség
Heti szak -
or vo si óra

szám

Heti nem
szak or vo si
óra szám

Súly -
szám/év

Vi zit -
szám/hó

Bak ta ló ránt há za 200 120 80 520

Ib rány-Nagyh. 200 120 0 0

Lé ta vér tes 200 120 80 520

Pol gár 200 120 80 520

Vá mos pércs 200 120 0 0

Össze sen 1000 600 240 1560

Észak-Ma gyar or szág

Kis tér ség
Heti szak -
or vo si óra

szám

Heti nem
szak or vo si
óra szám

Súly -
szám/év

Vi zit -
szám/hó

Gönc 200 100 140 300

Rét ság 200 120 140 300

Szé csény 200 100 140 300

Ci gánd 200 120 70 300

Me zõ csát 200 120 0 342

To kaj 200 120 200 100

Össze sen 1200 680 690 1642

Kö zép-Du nán túl

Kis tér ség
Heti szak -
or vo si óra

szám

Heti nem
szak or vo si
óra szám

Súly -
szám/év

Vi zit -
szám/hó

Aba 200 120 200 300
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Kis tér ség
Heti szak -
or vo si óra

szám

Heti nem
szak or vo si
óra szám

Súly -
szám/év

Vi zit -
szám/hó

Gár dony 200 120 200 300

Er csi 169 59 0 0

Össze sen 569 299 400 600

Nyu gat-Du nán túl

Kis tér ség
Heti szak -
or vo si óra

szám

Heti nem
szak or vo si
óra szám

Súly -
szám/év

Vi zit -
szám/hó

Tét 200 120 288 520

Pan non hal ma 200 90 150 300

Össze sen 400 210 438 820

MINDÖSSZESEN 4839 2597 2552 7034

TIOP 2.1.3. Ak tív kór há zi el lá tá so kat ki vál tó já ró be teg -
szol gál ta tá sok fej lesz té se

Dél-Du nán túl

Kis tér ség

Heti
szak or -
vo si óra

szám

Heti nem 
szak or -
vo si óra

szám

Súly -
szám/év

Vi zit -
szám/hó

Ápo lá si
nap/év

Sik lós 52 41 250 300 0

Bony hád 36 45 500 350 0

Össze sen 88 86 750 650 0

Észak-Ma gyar or szág

Kis tér ség

Heti
szak or -
vo si óra

szám

Heti nem 
szak or -
vo si óra

szám

Súly -
szám/év

Vi zit -
szám/hó

Ápo lá si
nap/év

Szik szó –12 12 478 500 0

Pász tó 4 40 0 300 0

Össze sen –8 52 478 800 0

Kö zép-Du nán túl

Kis tér ség

Heti
szak or -
vo si óra

szám

Heti nem 
szak or -
vo si óra

szám

Súly -
szám/év

Vi zit -
szám/hó

Ápo lá si
nap/év

Vár pa lo ta 169 67 600 0 6750

Mór 49 65 1372 200 0

Zirc 237 91 0 0 0

Össze sen 455 223 1972 200 6750

Nyu gat-Du nán túl

Kis tér ség

Heti
szak or -
vo si óra

szám

Heti nem 
szak or -
vo si óra

szám

Súly -
szám/év

Vi zit -
szám/hó

Ápo lá si
nap/év

Sár vár 86 30 0 0 0

Ka pu vár 0 0 200 1200 0

Össze sen 86 30 200 1200 0

Kis tér ség

Heti
szak or -
vo si óra

szám

Heti nem 
szak or -
vo si óra

szám

Súly -
szám/év

Vi zit -
szám/hó

Ápo lá si
nap/év

MIND -
ÖSSZESEN 621 391 3400 2850 6750

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

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

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

1/2008. PJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Jog -
egy sé gi Ta ná csa a Leg fel sõbb Bí ró ság ítél ke zõ ta ná csa ál -
tal kez de mé nye zett jog egy sé gi el já rás ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

jogegységi határozatot:

A ge ne ti kai, te ra to ló gi ai ár ta lom kö vet kez té ben fo gya -
té kos ság gal szü le tett gyer mek a sa ját jo gán nem igé nyel -
het kár té rí tést a pol gá ri jog sza bá lyai sze rint az egész ség -
ügyi szol gál ta tó tól a miatt, hogy a ter hes gon do zás so rán
 elmaradt vagy hi bás or vo si tá jé koz ta tás kö vet kez té ben
any ja nem él he tett a terhesség-megszakítás jogszabály
által biztosított jogával.

INDOKOLÁS

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság ítél ke zõ ta ná csa a
Pfv.IV.20.551/2007. szá mú ügy ben a 10. sor szá mú vég zé -
sé vel az 1997. évi LXVI. tör vény (Bszi.) 29.  §-a (1) be kez -
dé sé nek b) pont ja alap ján jog egy sé gi el já rást kez de mé nye -
zett ab ban a kér dés ben, hogy a ge ne ti kai, te ra to ló gi ai ár ta -
lom kö vet kez té ben fo gya té kos ság gal szü le tett gyer mek
sa ját jo gán igé nyel het-e kár té rí tést azért, mert a ter hes gon -
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do zás so rán el ma radt vagy hi bás tá jé koz ta tás  miatt any ja
nem él he tett a ter hes ség-meg sza kí tás jog sza bály ál tal biz -
to sí tott jo gá val. A jog egy sé gi el já rás kez de mé nye zé sét az -
zal in do kol ta, hogy az elõt te fo lya mat ban lévõ ügy ben
III. r. fel pe res ként fel lé põ fo gya té kos gyer mek kár igé nye
vo nat ko zá sá ban el kí ván tér ni a Leg fel sõbb Bí ró ság
Pf.III. ta ná csá nak több ha tá ro za tá ban ki fej tett at tól a jogi
ál lás pont já tól, amely sze rint a gyer mek ilyen eset ben a sa -
ját jo gán kár té rí té si igénnyel lép het fel az egész ség ügyi
 intézménnyel szem ben.

II.

A bí rói gya kor lat ban fel me rült ese tek ben a ge ne ti kai,
te ra to ló gi ai ár ta lom kö vet kez té ben fo gya té kos gyer mek
szü le té se ese tén a szü lõk és a fo gya té ko san szü le tett gyer -
mek kár té rí té si igé nye azon ala pul, hogy a ter hes ség alatt
a szü lõk – or vo si di ag nosz ti kai té ve dés vagy mu lasz tás
foly tán – nem kap tak tá jé koz ta tást ar ról, hogy – nagy
 valószínûséggel – fo gya té kos gyer me kük fog szü let ni és
ez ál tal az anya nem él he tett a ter hes ség-meg sza kí tás jo gá -
val. En nek kö vet kez té ben pe dig sé rült a szü lõk nek a csa -
lád ter ve zés hez fû zõ dõ joga és a fo gya té kos ság ból mind
ne kik, mind a gyer me kük nek va gyo ni és nem va gyo ni
 káruk szár ma zik. Az ese tek lé nye ge te hát, hogy nem maga
a fo gya té kos ság ve zet he tõ vissza or vo si te vé keny ség re
vagy mu lasz tás ra, hi szen a ge ne ti kai, te ra to ló gi ai ár ta lom
(a mag zat fej lõ dé sé ben örök le tes vagy más, nem is mert
ere de tû ok ból be kö vet ke zõ za var: Down kór, agyi kom -
plex fej lõ dé si rend el le nes ség, vég tag fej lõ dé si rend el le nes -
ség stb.) ke let ke zé sé nek oka – az or vos tu do mány mai ál lá -
sa sze rint – is me ret len és an nak ki ala ku lá sa or vo si esz kö -
zök kel nem aka dá lyoz ha tó meg, ha nem a ter hes ség-meg -
sza kí tás esé lyé nek el vesz té se. A bí rói gya kor lat mára egy -
sé ges nek mond ha tó ab ban, hogy a szü lõk kár té rí té si igé -
nyét az egész ség ügyi in téz ménnyel szem ben a pol gá ri jogi
kár fe le lõs ség sza bá lyai sze rint ezek ben az ese tek ben el is -
me ri.

A gyer mek kár té rí té si igé nye te kin te té ben azon ban a
 bírói gya kor lat nem egy sé ges: a Leg fel sõbb Bí ró ság Pf.III. 
ta ná csá nak és az al sóbb fokú bí ró sá gok nak a gyakorlata
eltérõ.

A szü lõk és a fo gya té kos ság gal szü le tett gyer mek mint
fel pe re sek ál tal az egész ség ügyi in téz mény el len kár té rí tés 
iránt in dí tott per rel kap cso la tos fe lül vizs gá la ti el já rás ban
Pfv.III.22.670/1995/5. szá mon ho zott, az al pe res kár té rí tõ
fe le lõs sé gét mind há rom fel pe res vo nat ko zá sá ban meg ál la -
pí tó köz ben sõ íté le té ben a Leg fel sõbb Bí ró ság ki fej tet te:
az al pe res kár té rí té si fe le lõs sé gé nek alap ja min den fel pe -
res ese té ben azo nos, mert egya zon ma ga tar tás okoz ta a fel -
pe re sek ká rát és csak a kö vet kez mé nyek szem pont já ból,
a fe le lõs ség mér té ke és mód ja te kin te té ben le het el té rés
kö zöt tük. Ugyan ezt a jogi ál lás pon tot tük rö zi a
Pfv.III.21.899/1997/6. szá mú köz ben sõ íté let is. Az EBH
2005/1/1206. szá mon elvi ha tá ro zat ként köz zé tett
Pfv.III.22.193/2004. szá mú íté le té ben a Leg fel sõbb Bí ró -

ság ki fe je zet ten ki mond ta, hogy a fo gya té kos ság gal szü le -
tett gyer mek sa ját jo gon igé nyel het kár té rí tést, ha a kór ház
al kal ma zot ta i nak hi bás vagy el ma radt tá jé koz ta tá sa  miatt
a szü lõ nem él he tett a ter hes ség-meg sza kí tás sal kap cso lat -
ban a jog sza bály ál tal biz to sí tott jo gá val és a gyer mek nek
en nek kö vet kez té ben sé rül nek az élet hez, em ber i mél tó -
ság hoz, a leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész ség hez
 fûzõdõ al kot má nyos jo gai. Az elvi ha tá ro zat in do ko lá sá -
nak lé nye ge sze rint – a fe lül bí rált jog erõs íté let ben fog lal -
tak kal szem ben – nem an nak van je len tõ sé ge, hogy ha a
kór ház al kal ma zot tai nem mu lasz ta nak, a mag za tot az éle -
té tõl meg foszt ják, ha nem an nak, hogy a kór ház hi bá já ból
egy tör vény ál tal biz to sí tott jog gal  való élés le he tõ sé ge
 elmaradt és en nek kö vet kez té ben a fo gya té kos gyer mek a
szü le té sé tõl kezd ve nem él het tel jes éle tet. A mag za ti élet
vé del mé rõl  szóló 1992. évi LXXIX. tör vény (Mvtv.) 6.  §-a 
(1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint ugyan is a mag zat
 súlyos fo gya té kos sá gá nak or vo si lag el len õr zött ese te a ter -
hes ség-meg sza kí tás in di ká ci ó ja le het, ami vel – a szü lõ kön
kí vül – a mag za tot is védi a tör vény, be le ért ve az élve
 születést is. A kór ház al kal ma zott já nak mu lasz tá sa foly tán
te hát sé rül a fo gya té kos ság gal szü le tett gyer mek nek az az
Al kot mány ban biz to sí tott joga, amely sze rint min den
 embernek ve le szü le tett joga van az élet hez és az em ber i
mél tó ság hoz [54.  § (1) bek.], ille tõ leg a leg ma ga sabb szin -
tû tes ti és lel ki egész ség hez (70/D.  §). A kór ház nem
a  fogyatékosság ki ala ku lá sá ért fe le lõs, ha nem az idõ ben
el vég zen dõ ter hes ség-meg sza kí tás esé lyé nek elveszté -
séért. A szü lõi dön tés meg hi ú su lá sá nak ugyan is az a
 következménye, hogy a gyer mek nek az éle tét ká ro so dot -
tan, Al kot mány ban biz to sí tott sze mély hez fû zõ dõ jo ga i -
nak sé rel mé vel kell le él nie, amely kö rül mé nyek  miatt ala -
nyi joga van kár té rí tés kö ve te lé sé re az al pe res sel szem ben.

El len té tes ál lás pont ra he lyez ked tek és a fo gya té kos
gyer mek kár té rí té si igé nyét el uta sí tot ták a bí ró sá gok az
aláb bi ha tá ro za tok ban. A Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Bí ró ság a 4/A.Pf.20.800/1992/8. szá mú íté le tét az zal in do -
kol ta, hogy a fel pe res (a gyer mek) nem hi vat koz hat – az õt
ért hát rány ként – arra, hogy amennyi ben ész le lik a ter hes -
ség tar ta ma alatt a rend el le nes sé get, a szü lei a ter hes ség
meg sza kí tá sa mel lett dön töt tek vol na. El len ke zõ eset ben
ez azt ered mé nyez né, hogy a fel pe res azért ré sze sül ne kár -
té rí tés ben, mert meg szü le tett és él, azaz az el ma radt ha lá -
lá ért kap na kár té rí tést. En nek nem va gyo ni kár té rí tés kö ré -
ben  való ér té ke lé se az élet vé del mé vel össze egyez tet he tet -
len. A fel pe res nek nincs kára, hi szen az élet en nek nem
 tekinthetõ. A Fõ vá ro si Bí ró ság a 41.Pf.23.484/1995/3. sz.
íté le té ben az zal ér velt, hogy a gyer mek (II. r. fel pe res)
egész ség ká ro so dá sa fej lõ dé si rend el le nes ség re ve zet he tõ
vissza, és azért az al pe res nem fe le lõs. A fe le lõs ség ki zá ró -
lag azért ter he li, mert a fej lõ dé si rend el le nes sé get idõ ben
nem is mer te fel, ami kor a ter hes ség még meg sza kít ha tó
lett vol na és így a II. r. fel pe res meg szü le tett. Kár té rí té si
kö te le zett ség te hát csak a II. r. fel pe res egész sé gi ál la po tá -
val össze füg gõ ká ro kért, az ab ból ere dõ, az egész sé ges
gyer mek hez ké pest fel me rü lõ több let-ki adá so kért ter he li.
Ezek a ká rok, több let ki adá sok pe dig a szü lõk nél, az I. és
III. r. fel pe re sek nél me rül tek fel. A Pé csi Íté lõ táb la a
Pf.I.20.187/2004. szá mú íté le té ben ki emel te, hogy a Ptk.
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9.  §-a ér tel mé ben a mag zat nem sze mély, nem jog alany, de 
már mag za ti ál la po tá ban van nak jo gai, ame lyek az élve
szü le tés fel té te lé tõl füg gõ en il le tik meg. Nincs azon ban
fel té te les ala nyi joga sem arra, hogy mag za ti éle té tõl az
1992. évi LXXIX. tör vény ren del ke zé sei alap ján meg -
fosszák. A fel té te les jog ké pes ség a mag zat ala nyi jo gai
 tekintetében egy füg gõ jogi hely ze tet je len t, amely ben az
ala nyi jog csak es he tõ le ge sen, egy jö võ be ni tény be kö vet -
ke zé sé tõl füg gõ en ke let ke zik, a fo gan ta tás idõ pont já ra
vissza me nõ le ges ha tállyal. A ma gyar jog te hát nem is me ri
el a mag zat ala nyi jo gát sem a meg szü le tés re, sem arra,
hogy mûvi be avat ko zás sal az éle tét el ve gyék. Ala nyi jog
hi á nyá ban pe dig az al pe res ré szé rõl hi ány zik a cse lek mény 
jog el le nes sé ge, amely az I. r. fel pe res te kin te té ben a Ptk.
339.  §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a kár té rí té si fe le lõs -
ség meg ál la pí tá sát ki zár ja. A Sze ge di Íté lõ táb la a
Pf.III.20.429/2006/8. szá mú (az ÍH 2007/26. szá mon köz -
zé tett) íté le té ben azt fej tet te ki, hogy az or vos diagnosz -
tikai té ve dé se  miatt a fo gya té kos gyer mek szü le i nek
(I–II. r. fel pe re sek) a csa lád ter ve zé si joga sé rült, a gyer -
mek nek (III. r. fel pe res) azon ban pra e na tá lis kor ban ilyen
joga biz to san nem volt, de nem sé rült más joga sem, mert
szá má ra al ter na tív le he tõ ség csak a mag za ti ha lál vagy
a fo gya té kos meg szü le tés volt, kár igé nye el is me ré se ese -
tén te hát a gyer mek azért ré sze sül ne kár té rí tés ben, mert
meg szü le tett és él. A gyer mek nek nincs kára, mert az élet
kár ként nem ér tel mez he tõ. A mûvi be avat ko zás sal a sa ját
éle te el vé te lé re  való ala nyi jog hi á nyá ban ala nyi jog sér tés
nem kö vet ke zett be, hi ány zik a cse lek mény jogellenes -
sége, és nem szen ved tek sé rel met a gyer mek nek az élet hez
és az em ber i mél tó ság hoz, va la mint a leg ma ga sabb szin tû
tes ti és lel ki egész ség hez fû zõ dõ al kot má nyos jo gai sem,
mert a III.r. fel pe res nek bi o ló gi a i lag és fi zi o ló gi a i lag esé -
lye sem volt a tel jes, egész sé ges élet re, a fo gya té kos sá gá -
ból ere dõ hát rá nyai te hát nem az al pe res ma ga tar tá sá val
hoz ha tók össze füg gés be.

A jog egy sé gi kez de mé nye zés sel érin tett kér dés ben ed -
dig két bí ró ság pol gá ri kol lé gi u ma ala kí tott ki a Bszi. 33.  §
(1) bek. sze rin ti jog kö ré ben vé le ményt. A Pé csi Íté lõ táb la
1/2006. (VI. 2.) sz. Kol lé gi u mi vé le mé nye – a szü lõk
 vagyoni és nem va gyo ni kár té rí tés irán ti igé nyét el is mer -
ve, ha a fe le lõs ség és a kár té rí tés fel té te lei egyéb ként fenn -
áll nak – ki mond ta, hogy „a ter mé sze té nél fog va fo gya té -
kos ság gal szü le tett gyer mek sa ját jo gon nem igé nyel het
kár té rí tést, ha a ter hes gon do zás so rán el ma radt vagy hi bás
or vo si tá jé koz ta tás  miatt any ja nem él he tett a ter hes ség-
meg sza kí tás sal kap cso lat ban a jog sza bály ál tal biz to sí tott
jo gá val.” (Vé le mény I. pont). Ez zel azo nos ál lás pont ra
 helyezkedett a 2007. áp ri lis 12-i ülé sén a Csong rád
 Megyei Bí ró ság Pol gá ri Kol lé gi u ma.

III.

A jog egy sé gi ta nács nem nyil vá nos ülé sén a leg fõbb
ügyész kép vi se lõ je ki fej tet te, hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság
ko ráb ban el járt ta ná csa a gyer me ket sa ját jo gán meg il le tõ
kár té rí tést alap ve tõ en az Al kot mány 54.  § (1) be kez dé se és 

70/D.  § (1) be kez dé se meg sér té sé re ala pí tot ta. A kár igény
azon ban – ala pos sá ga ese tén is – ki zá ró lag a Ptk.-n ala pul -
hat. A kár té rí tés nek a Ptk. 339.  § (1) be kez dé sé ben rög -
zített fel té te lei kö zül a jog el le nes ma ga tar tás meg ál la pít -
ha tó, ha a kór ház al kal ma zott ja a mag zat vizs gá la ta so rán
mu lasz tást kö vet el – azaz a fo gya té kos sá gá nak fel tá rá sa
ér de ké ben a szak mai sza bá lyok sze rin ti vizs gá la tot nem
vég zi el –, az oko za ti össze füg gés azon ban még ak kor is
hi ány zik, ha a kárt il le tõ en a Leg fel sõbb Bí ró ság P.III. ta -
ná csá nak ál lás pont ját fo gad nánk el. (A kár ab ban nyil vá -
nul meg, hogy a meg szü le tett gyer mek egész ség ká ro so -
dot tan, hát rá nyos hely zet ben kény sze rül élni). A ter mé sze -
té nél fog va fo gya té kos ság gal szü le tett gyer mek nél ugyan -
is az egész ség ká ro so dás a mag za ti fej lõ dés rendellenes -
sége  miatt – te hát nem az or vos jog sza bály el le nes ma ga -
tar tá sa foly tán – kö vet ke zik be. Nem fo gad ha tó el azon ban 
a ko ráb ban el járt ta nács ál lás pont ja a „kár” fo gal mát ille -
tõen sem. Az egy sé ges nek mond ha tó bí rói gya kor lat sze -
rint ugyan is a kár: egy sze mély vagy va gyon tárgy vo nat -
ko zá sá ban – an nak ko ráb bi ál la po tá hoz mért – hát rá nyo -
san meg vál to zott ál la pot. A ter mé szet nél fog va egész ség -
ká ro so dás sal szü le tett gyer mek nél ká ro so dás elõt ti ál la pot
nem volt; így nincs vi szo nyí tá si alap, ami ért is a hát rá nyos
ál la pot vál to zás – azaz a kár – nem ér tel mez he tõ. Mind -
ezek re te kin tet tel a leg fõbb ügyész in dít vá nyoz ta, hogy a
jog egy sé gi ta nács fog lal ja el azt a jogi ál lás pon tot, hogy az 
el já rást el ren de lõ vég zés ben sze rep lõ eset ben a gyer mek
sa ját jo gán kár té rí tést nem igé nyel het.

IV.

A nem zet kö zi szak iro da lom a nem kí vánt gyer mek szü -
le té sé vel kap cso la tos kár té rí té si igé nye ket há rom eset kör -
re bont ja: az egész sé ges, de nem kí vánt gyer mek vi lág ra
jö ve te le ese tén a szü lõk ré szé rõl a gyer mek fo gan ta tá sá val
vagy meg szü le té sé vel kap cso la tos or vo si té ve dés re vagy
mu lasz tás ra ala pí tott kár té rí té si igény re (wrong ful con cep -
ti on vagy wrong ful preg nan cy), a szü lõk ál tal fo gya té kos
gyer mek szü le té se ese tén elõ ter jesz tett kár kö ve te lés re,
ami azon ala pul, hogy a meg fe le lõ di ag nosz ti zá lás, il let ve
tá jé koz ta tás hi á nyá ban az anya nem él he tett a ter hes ség-
meg sza kí tás jo gá val és ez ál tal a szü lõk nek a fo gya té kos
gyer mek el lá tá sá val, gon do zá sá val, ne vel te té sé vel kap -
cso lat ban va gyo ni, to váb bá nem va gyo ni kára ke let ke zett
(wrong ful birth), vé gül ma gá nak a fo gya té kos gyer mek -
nek a kár igé nyé re, amit azért ér vé nye sít, mert a hi bás tá jé -
koz ta tás kö vet kez té ben el mu lasz tott abor tusz  miatt meg -
szü le tett és fo gya té ko san kény te len élni (wrong ful life).

A jog egy sé gi kez de mé nye zés sel érin tett har ma dik eset -
kör ben a nem zet kö zi szak iro da lom és az egyes ál la mok
joga, il let ve bí rói gya kor la ta túl nyo mó rész ben a gyer mek
kár té rí té si igé nye el len fog lal ál lást. E több sé gi ál lás pont
érv rend sze re ab ban fog lal ha tó össze, hogy maga az em ber i 
élet nem te kint he tõ kár nak, így a fo gya té kos élet sem, a
 fogyatékos éle tet az egész sé ges élet tel össze mér ni nem
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 lehet, mert a ter mé szet nél fog va fo gya té kos sze mély nek
esé lye sem volt az egész sé ges élet re, így nincs kom pen zál -
ha tó hát rá nya. A mag zat nak nem le het igé nye arra, hogy
el pusz tít sák, így vele szem ben az or vos nem kö vet het el
jog sér tést és az or vo si hiba e kör ben nem áll ok sá gi kap -
cso lat ban a fo gya té kos ság ban meg nyil vá nu ló kár ral.

Lé nye gé ben a jo gi lag ér té kel he tõ „kár” va la mint az
 orvosi mu lasz tás és a kár kö zöt ti oko za ti össze füg gés hi á -
nya  miatt uta sít ja el a – mára már egy sé ges nek te kint he tõ –
jog gya kor lat is az ilyen kár té rí té si igé nye ket azok ban az
ál la mok ban, ahol ilye nek fel me rül tek (USA egyes tag ál la -
mai, Ang lia, Né met or szág, az Eu ró pai Unió más tag ál la -
mai). Ese ti leg elõ for dul tak ez zel el len té tes bí rói dön té sek
is, ame lyek el sõ sor ban hu ma ni tá ri us szem pon to kat hang -
sú lyoz tak: az zal ér vel tek, hogy a kár té rí té si igény el is me -
ré sé vel „a bí ró ság nem az éle tet, ha nem a fo gya té kos sá got
ér té ke li hát rá nyo san”, és „a se gít ség re szo ru ló em ber nem
hagy ha tó ma gá ra” (a fran cia Sem mit õszék a Ni cho las
 Perruche ügy ben). Meg fi gyel he tõ egyéb ként, hogy azok -
ban az or szá gok ban haj la nak egyes bí ró sá gok a gyer mek
ja vá ra kár té rí tés meg íté lé sé re, ahol a szo ci á lis biz ton ság
ala cso nyabb és a meg fe le lõ or vo si és ok ta tá si el lá tás hi á -
nya a csa lá dot ne héz hely zet be hoz ná.

Több or szág ban tör vényhozási úton ren dez ték a kér -
dést. Fran cia or szág ban – a hi vat ko zott sem mi tõ szé ki dön -
tést ért kri ti kák ered mé nye ként – olyan tör vényt al kot tak,
amely ki mond ja: „sen ki nem ér vé nye sít het kár té rí té si
igényt ön ma gá ban a miatt, mert meg szü le tett” to váb bá
„nem le het kár té rí té si kö ve te lé se an nak, aki nek fo gya té -
kos sá gát vagy be teg sé gét nem köz vet le nül a ter hes ség ide -
je alat ti or vo si be avat ko zás okoz ta, ha nem az ter mé sze tes
okok ban rej lik (Loi no. 2002/303 du 4 mars 2002). Tör -
vény zár ja ki a gyer mek ere den dõ fo gya té kos sá gá ra te kin -
tet tel sa ját jo gon ér vé nye sít he tõ kár igé nyét Ang li á ban
[Co ge ni tal Di sa bi li ti es (Ci vil Li a bi lity) Act 1976], va la -
mint Ka li for ni á ban (Ci vil Code of Ca li for nia, Sec ti on 43,
6), ahol egye ne sen az ál lam köz rend jé be üt kö zõ nek mi nõ -
sí tet ték a ter mé szet nél fog va ká ro so dott sze mély kártérí -
tési igé nyé nek el is me ré sét azon az ala pon, hogy éle tét fo -
gya té ko san kell le él nie, mert éle té tõl – mag za ti ál la pot -
ban – ter hes ség-meg sza kí tás út ján nem fosz tot ták meg.
A né met Szö vet sé gi Al kot mány bí ró ság pe dig egy gyer -
mek lé te zé sé nek kár ként  való meg ál la pí tá sát az Al kot -
mány ba üt kö zõ nek, az em ber i mél tó ság „ab szo lút és
 korlátozhatatlan” alap jo gá val el len té tes nek ítél te (lásd
Bverf GE 39, I. 59. o.).

V.

Ma gyar or szá gon a „wrong ful life” igé nyek re vonat -
kozóan ki fe je zett tör vényi sza bá lyo zás nincs. Az Al kot -
mány ban biz to sí tott alap jo gok meg ha tá ro zó je len tõ sé gû ek 
az egész jog rend szer szem pont já ból, de az egyes jog ágak
konk rét ren del ke zé se i ben tes tet ölt ve vál nak egye di leg
 érvényesíthetõ ala nyi jo gok ká. Eb bõl kö vet ke zik, hogy a

fo gya té kos gyer mek ál tal az egész ség ügyi szol gál ta tó val
(in téz ménnyel, kór ház zal) szem ben ér vé nye sí tett kár té rí -
té si kö ve te lé se ket a pol gá ri jogi kár fe le lõs ség sza bá lyai,
va la mint az egész ség ügyi tör vény ren del ke zé sei alap ján
kell meg ítél ni. A szer zõ dé sen kí vü li kár fe le lõs ség ál ta lá -
nos sza bá lya ként a Ptk. 339.  §-ának (1) be kez dé se ki -
mond ja, hogy aki más nak jog el le ne sen kárt okoz, kö te les
azt meg té rí te ni; men te sül a fe le lõs ség alól, ha bi zo nyít ja,
hogy úgy járt el, ahogy az az adott hely zet ben ál ta lá ban
 elvárható. A Ptk. 348.  §-ának (1) be kez dé se sze rint, ha az
al kal ma zott a mun ka vi szo nyá val össze füg gés ben har ma -
dik sze mély nek kárt okoz, jog sza bály el té rõ ren del ke zé se
hi á nyá ban a ká ro sult tal szem ben a mun kál ta tó fe le lõs. Az
1997. évi CLIV. tör vény (Eütv.) 77.  §-ának (3) be kez dé se
úgy ren del ke zik, hogy min den be te get – az el lá tás igény -
be vé te lé nek jog cí mé re te kin tet nél kül – az el lá tás ban részt
ve võk tõl el vár ha tó gon dos ság gal, va la mint a szak mai
és eti kai irány el vek, il let ve sza bá lyok be tar tá sá val kell
 ellátni.

Az or vos ma ga tar tá sá nak jog sze rû sé gét vagy jog el le -
nes sé gét és az utób bi ra ala pí tott kár té rí té si kö ve te lést te hát 
a fen ti jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján kell el bí rál ni.
A Ptk. 339.  §-ának (1) be kez dé sé bõl ki tû nõ en a kár té rí té si
fe le lõs ség ele mei: 1. a jog el le nes ma ga tar tás, 2. a kár, 3. az
oko za ti össze füg gés a jog el le nes ma ga tar tás és a kár
 között, ame lye ket a Pp. 164.  §-ának (1) be kez dé se ér tel mé -
ben a ká ro sult nak kell bi zo nyí ta nia, to váb bá 4. a fel ró ha tó -
ság, amellyel kap cso lat ban a kár oko zó nak (az érte helyt -
áll ni kö te les mun kál ta tó nak) kell bi zo nyí ta nia, hogy ma -
ga tar tá sa az el vár ha tó gon dos ság mér cé jé nek meg fe lelt.
Az egész ség ügyi in téz mény kár fe le lõs sé gé nek meg ál la pí -
tá sá hoz a kár té rí tés tör vény ben rög zí tett ele me i nek ma ra -
dék ta la nul meg kell  valósulniuk.

A jog egy sé gi kez de mé nye zés sel érin tett kér dés el dön té -
sé nél a fen ti ek tük ré ben azt kell vizs gál ni, hogy az or vos
té ve dé sé vel vagy mu lasz tá sá val össze füg gés ben a gyer -
me ket – fo gya té kos sá ga  miatt – ér te-e olyan kár, ame lyet
a pol gá ri jogi kár fe le lõs ség sza bá lyai sze rint alap pal há rít -
hat az egész ség ügyi szol gál ta tó ra. Más ként fo gal maz va:
az  orvosnak az a mu lasz tá sa, hogy nem tá jé koz tat ta a gyer -
mek szü le it a gyer mek  valószínûsíthetõen be kö vet ke zõ
 fogyatékosságáról és ez ál tal meg fosz tot ta az anyát a ter -
hes ség-meg sza kí tás jog sza bály ban biz to sí tott le he tõ sé gé -
tõl, jog el le nes ma ga tar tás nak te kint he tõ-e a fo gya té ko san
meg szü le tett gyer mek kel szem ben, és e jog el le nes ma ga -
tar tás sal össze füg gés ben a gyer mek nek me rült-e fel jo gi -
lag ér té kel he tõ kára.

1. A mag za ti élet vé del mé rõl  szóló 1992. évi LXXIX.
tör vény (Mvtv.) 6.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint
a ter hes ség a 12. he té ig meg sza kít ha tó, ha a mag zat or vo si -
lag  valószínûsíthetõen sú lyos fo gya té kos ság ban vagy
egyéb ká ro so dás ban szen ved. A (3) be kez dés a ter hes ség
20. he té ig – a di ag nosz ti kus el já rás el hú zó dá sa ese tén
24. he té ig – sza kít ha tó meg, ha a mag zat ge ne ti kai, te ra to -
ló gi ai ár tal má nak  valószínûsége az 50%-ot el éri. Az Mvtv. 
ren del ke zé sei sze rint a csa lád vé del mi szol gá lat mun ka tár -
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sá nál az ál la po tos nõ ter jesz ti elõ [8.  § (1) bek.] a ter hes -
ség-meg sza kí tás irán ti ké rel met, an nak a tör vény ben elõ írt
tá jé koz ta tást és ta nács adást kö ve tõ írás ba fog la lá sa után a
vá lasz tott egész ség ügyi in téz mény ben õ dönt a ké re lem
meg erõ sí té sé rõl [10.  § (3) bek.], el uta sí tás ese tén szak mai
fe lül vizs gá lat kez de mé nye zé sé rõl [10.  § (5) bek.]. A bí rói
gya kor lat azon ban egy sé ges ab ban, hogy a dön tés le he tõ -
sé gé nek el ma ra dá sá val nem csu pán a vá ran dós anya ön -
ren del ke zé si joga, ha nem mind két szü lõ nek a csa lád ter ve -
zés hez fû zõ dõ joga is sé rül. Az or vos jog el le nes ma ga tar -
tá sa te hát ab ban áll, hogy a szü lõ ket nem tá jé koz tat ta ar ról, 
hogy  valószínûsíthetõen fo gya té kos gyer me kük fog szü -
let ni, és így meg fosz tot ta õket a csa lád ter ve zé si jo guk gya -
kor lá sá tól, at tól, hogy õk dönt hes se nek a fo gya té kos gyer -
mek meg szü le té sé rõl vagy a ter hes ség még le het sé ges idõ -
ben tör té nõ meg sza kí tá sá ról.

A mag zat tal szem ben vi szont az or vos nak sem mi fé le tá -
jé koz ta tá si kö te le zett sé ge nincs. A Ptk. 9.  §-a ér tel mé ben
a jog ké pes ség az em bert, ha élve szü le tik, fo gam zá sá nak
idõ pont já tól kezd ve il le ti meg. A ha tá lyos jog a mag za tot
az él ve szü le té sé tõl kez dõ dõ en te kin ti jog alany nak (em ber -
nek), ezt meg elõ zõ en is le het nek azon ban jo gai, ame lye ket 
tör vényes kép vi se lõ jén, ille tõ leg gond no kán ke resz tül
gya ko rol hat (Ptk. 10.  §). A mag zat nak azon ban – szü le i vel
el len tét ben – ab ban a kér dés ben, hogy meg szü les sen-e
vagy mûvi be avat ko zás sal el ve gyék az éle tét, nincs dön té -
si jo go sult sá ga, és ez nem ve zet he tõ le az Al kot mány
54.  §-a (1) be kez dé sé nek az élet hez és az em ber i mél tó ság -
hoz  való alap jo got biz to sí tó ren del ke zé sé bõl sem. Az
 Alkotmánybíróság ál lás pont ja sze rint ugyan is az élet és az
em ber i mél tó ság csak egy más sal egy ség ben ér tel mez he tõ,
nem le het em ber i éle tek ér té ke kö zött jo gi lag kü lönb sé get
ten ni. „Em ber i mél tó sá ga és éle te min den ki nek érint he tet -
len, aki em ber, füg get le nül fi zi kai és szel lem i fej lett sé gé -
tõl, il let ve ál la po tá tól” [a 64/1992. (XII. 17.) AB hat. in do -
ko lá sá ból]. A ter mé szet nél fog va ká ro so dott mag zat nak
nincs olyan jo go sult sá ga, hogy a sa ját le en dõ éle tét ér ték -
te len nek té te lez ve az abor tuszt „vá lassza” vagy is azt ál lít -
sa, hogy jobb lett vol na meg sem szü let nie, mint fo gya té -
ko san él nie. Erre vo nat ko zó ala nyi jog hi á nyá ban vele
szem ben az or vos nem kö vet het el jog el le nes ma ga tar tást
az ál tal, hogy a szü lõk kel szem be ni tá jé koz ta tá si kö te le -
zett sé gé nek nem tesz ele get. Ezen nem vál toz tat az, hogy
a gyer mek  valószínûsíthetõ fo gya té kos sá gát, mint a mûvi
ter hes ség-meg sza kí tás in di ká ci ó ját az Mvtv. nem csak az
anyá nak a fo gya té kos ság ból ere dõ lel ki és fi zi kai ter hek
aló li men te sí té se, ha nem a mag zat nak a ké sõb bi fo gya té -
kos élet tel járó hát rá nyok tól  való meg óvá sa  miatt is me ri el
(lásd tv. In do ko lá sa), ez zel ugyan is sem mi kép pen nem
 teremt a mag zat szá má ra „dön té si hely ze tet” sa ját meg szü -
le té se te kin te té ben. Az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá -
nak meg fo gal ma zá sa sze rint „az élet hez  való jog nak nem
tu laj do nít ha tó a ha lál hoz  való jo got biz to sí tó ér te lem”
(ECHR Pretty v. Uni ted King dom, 2002. ápr. 29-i íté let
40. pont ja az Em ber i Jo gok Eu ró pai Egyez mé nyé nek az
élet hez  való jo got dek la rá ló 2. cik ke ér tel me zé sé hez).

2. A kár té rí té si fe le lõs ség ál ta lá nos sza bá lya to váb bi
mel lõz he tet len elem ként írja elõ a kár be kö vet kez tét.
A pol gá ri jog ban a kár fo gal ma egy, a ko ráb bi ak hoz ké pest 
hát rá nyo san meg vál to zott ál la po tot je len t, me lyet más nak
a jog el le nes ma ga tar tá sa idé zett elõ. A kár meg ál la pí tá sa
min dig vi szo nyí tás: kell, hogy le gyen a sé rel me zett ma ga -
tar tást meg elõ zõ en egy sér tet len, vagy min den kép pen elõ -
nyö sebb ál la pot, vagy le ga láb bis an nak meg valósítható
 lehetõsége. A vi szo nyí tá si alap ér te lem sze rû en min dig
csak ugyan an nak a sze mély nek vagy va gyon tárgy nak a
ko ráb bi ál la po ta le het, vagy olyan elõ nyö sebb ál la po ta,
amely nek el ér he tõ sé gé tõl a kár oko zó jog el le nes ma ga tar -
tás fosz tot ta meg. A ge ne ti kai, te ra to ló gi ai ár ta lom kö vet -
kez té ben fo gya té kos gyer mek ese té ben sem mi lyen esély
nem volt arra, hogy ép em ber ként élje az éle tét, így fo gya -
té kos ál la po ta nem mér he tõ egy ko ráb bi ép ál la pot hoz
(vagy an nak le he tõ sé gé hez), leg fel jebb a „nem lét hez”. Ez
utób bi nak „elõ nyö sebb ál la pot ként”  való ér tel me zé se
azon ban nyilván valóan a Ma gyar Köz tár sa ság al kot má -
nyos rend jé be – a Ptk. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek szó hasz ná -
la ta sze rint: gaz da sá gi és tár sa dal mi rend jé be – üt köz ne.

Az ál tal, hogy a fo gya té kos gyer mek nek a fej lõ dé si
rend el le nes ség kö vet kez té ben esé lye sem volt az egész sé -
ges élet re, az Al kot mány 70/D.  §-ára hi vat ko zás sal sem
lép het fel kár té rí té si igénnyel az egész ség ügyi szol gál ta tó -
val szem ben. A le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki
egész ség hez  való al kot má nyos alap jog ugyan is nem je len t
min den ki szá má ra köz vet len jog ér vé nye sí té si le he tõ sé get,
ha nem egy részt a le he tõ sé gek hez ké pest ér vé nye sül, ami -
be az érin tett sze mély bel sõ (bi o ló gi ai) adott sá ga i ból ere dõ 
egész sé gi ál la po ta is be le tar to zik (ezt fe je zi ki – töb bek
 között – a „le he tõ” szó), más részt – amint arra már uta lás
tör tént – az al kot má nyos jog sza bá lyok fel té tel-rend sze ré -
ben biz to sí tott konk rét jo go sult sá go kon (így a kár té rí tés
sza bá lya in) ke resz tül ér vé nye sül. A ter mé szet nél fog va
 fogyatékos gyer mek nek is me ret len ere de tû, ge ne ti kai
vagy egyéb ok  miatt bi o ló gi a i lag, fi zi o ló gi a i lag nincs
 lehetõsége a tel jes, egész sé ges élet re, a leg ma ga sabb szin -
tû tes ti és lel ki egész ség re. A ter mé szet tõl fog va fogya -
tékos em ber léte te hát nem te kint he tõ olyan kár nak, ami a
pol gá ri jog sza bá lyai sze rint meg té rít he tõ.

3. Nem ala poz za meg az egész ség ügyi szol gál ta tó kár -
fe le lõs sé gét a gyer mek kel szem ben az az 1206. szá mú elvi
ha tá ro zat ban fog lalt érv sem, hogy egya zon ma ga tar tás
okoz ta a szü lõk és a gyer mek ká rát és csak a következ -
mények szem pont já ból, a fe le lõs ség mér té ke és mód ja
 tekintetében van el té rés kö zöt tük. Egya zon jog el le nes ma -
ga tar tás ugyan is nem szük ség kép pen vált ki azo nos jog -
következményeket kü lön bö zõ sze mé lyek kel szem ben
(a fe le lõs ség fenn ál lá sa, an nak alak za ta, fel té te lei is kü lön -
böz het nek). A szü lõ ket csa lád ter ve zé si jo guk sé rel me, az
anyát ezen fe lül ön ren del ke zé si jo gá nak csor bu lá sa  miatt
il le ti meg a kár té rí tés. A gyer mek sa ját jo gán, ön ál ló an
 érvényesít kár igényt, még ak kor is, ha ugyan ar ra az or vo si
ma ga tar tás ra hi vat ko zik a kár fe le lõs ség alap ja ként, ezért
an nak fel té te le it is ön ál ló an, az õ va la mint az egész ség ügyi 
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szol gál ta tó, mint ká ro sult-kár oko zó vi szony la tá ban kell
vizs gál ni. Az egész ség ügyi in téz mény kár fe le lõs sé gé nek
alap já ul fel ho zott or vo si mu lasz tás azon ban a gyer mek
 fogyatékosságával nincs oko za ti össze füg gés ben, mert az
a szó ban lévõ ese tek ben nem az or vos mu lasz tá sá nak
 következménye. Az egész sé ges él ve szü le tés, il let ve a
 fogyatékos vi lág ra jö ve tel kö zöt ti élet mi nõ ség-kü lönb ség
nem ve zet he tõ vissza az or vo si mu lasz tás ra.

Mind ezek re te kin tet tel a pol gá ri jogi kár fe le lõs ség ki zá -
ró lag a szü lõk és az egész ség ügyi in téz mény vo nat ko zá sá -
ban ér vé nye sül het. A szü lõk nek biz to sít az Mvtv. le he tõ -
sé get a csa lád ter ve zés re és az anya ön ren del ke zé si joga
 fejezõdik ki ab ban, hogy – a tör vényi fel té te lek fenn ál lá sa
ese tén – kér he ti a ter hes ség meg sza kí tá sát. A mag zat nak
ez zel szem ben nincs ön ren del ke zé si joga. A szü lõk vo nat -
ko zá sá ban ér he tõ tet ten a sze mé lyi sé gi jo got sér tõ or vo si
ma ga tar tás: a mag za ti ká ro so dás fel is me ré sét meg hi ú sí tó,
fel ró ha tó or vo si mu lasz tás és a ter hes ség-meg sza kí tás
 lehetõségére vo nat ko zó tá jé koz ta tás el ma ra dá sa. A szü -
lõk nek a fo gya té ko san meg szü le tett gyer mek léte  miatt
meg ne he zült éle te je len ti pol gá ri jogi ér te lem ben azt a
– va gyo ni és nem va gyo ni – kárt, amely – pénz ben ki fe jez -
ve – az or vo si mu lasz tás foly tán az egész ség ügyi in téz -
mény re át há rít ha tó.

VI.

A jog egy sé gi ta nács hang sú lyoz ni kí ván ja, hogy a ki fej -
tet tek a fo gya té kos gyer mek nek a pol gá ri jog fe le lõs ség
sza bá lya i ra ala pí tott kár té rí té si igé nyé re vo nat koz nak.
Amennyi ben el te kin tünk a pol gá ri jog fo ga lom rend sze ré -
tõl és köz na pi ér te lem ben vizs gál juk a fo gya té kos em ber
hely ze tét, nem két sé ges, hogy az ép em be rek hez ké pest
ká ro so dott ként éli az éle tét és rá szo rul a tár sa da lom tá mo -
ga tá sá ra. Az Al kot mány 70/E.  §-ának (1) be kez dé se sze -
rint a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam pol gá ra i nak jo guk van
a szo ci á lis biz ton ság hoz; öreg ség, be teg ség, rok kant ság,
öz vegy ség, ár va ság és ön hi bá ju kon kí vül be kö vet ke zett
mun ka nél kü li ség ese tén a meg él he té sük höz szük sé ges
 ellátásra jo go sul tak. A (2) be kez dés ér tel mé ben a Ma gyar
Köz tár sa ság az el lá tás hoz  való jo got a tár sa da lom biz to sí -
tás út ján és a szo ci á lis in téz mé nyek rend sze ré vel  valósítja
meg. A pol gá ri jogi kár té rí tés hez  való jog hi á nya te hát
nem je len ti – nem je lent he ti –, hogy a ter mé szet nél fog va
fo gya té ko san szü le tett em be rek el lá tat la nul ma rad ja nak.
Ép pen el len ke zõ leg: mi vel ezek ben az ese tek ben a pol gá ri
jogi kár fe le lõs ség sza bá lyai – a tör vényes fel té te lek hi á -
nyá ban – nem ér vé nye sül het nek, az ál lam nak al kot má nyos 
kö te le zett sé ge alap ján kell gon dos kod nia olyan in téz -
mény rend szer fenn tar tá sá ról, amely egy részt a csa lá don
(a szü lõ kön) ke resz tül, más részt köz vet le nül meg fe le lõ
egész ség ügyi, ok ta tá si, szo ci á lis és anya gi el lá tást nyújt
a fo gya té kos sá guk  miatt arra rá szo rul tak nak. En nek jog -
sza bá lyi ke re tei rész ben ma is adot tak: gyer mek kor ban az
1997. évi XXXI. tör vény (Gyvt.) 6.  §-ának (3) be kez dé se

ren del ke zik a fo gya té kos és tar tó san be teg gyer mek fej lõ -
dé sét és sze mé lyi sé ge ki bon ta koz ta tá sát se gí tõ kü lön le ges
el lá tá sá hoz  való jo gá ról a gyer mek vé del mi rend szer ben,
mely nek mû köd te té se a 14.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben
 állami és ön kor mány za ti fel adat, fel nõtt kor ban pe dig a
 fogyatékos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz -
to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény (Fot.) 2.  §-ának
(5) be kez dé se te szi ál ta lá nos ság ban az ál lam kö te le zett sé -
gé vé a fo gya té kos sze mé lye ket meg il le tõ jo gok ér vé nye sí -
té sét és a fo gya té kos sze mé lyek hát rá nya it kom pen zá ló
 intézményrendszer mû köd te té sét „a nem zet gaz da ság min -
den ko ri le he tõ sé ge i vel össz hang ban”, rész let-sza bá lya i -
ban konk ré tan rög zít ve a jo go sult sá go kat, be le ért ve a
 fogyatékosok pénz be li el lá tá sát (Fot. V. fe je zet: A fo gya -
té kos sá gi tá mo ga tás). Szá mos más jog sza bály (a szo ci á lis
el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény, a csa lá dok tá mo -
ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV. tör vény, több kor -
mány- és mi nisz te ri ren de let) biz to sít a szü lõ nek, ne ve lõ -
szü lõ nek, gyám nak, szo ci á lis in téz mény ve ze tõ jé nek,
nagy ko rú hoz zá tar to zó nak, il let ve ma gá nak a fo gya ték kal
élõ nek ala nyi jo gon járó jut ta tá so kat, tá mo ga tá so kat és
ked vez mé nye ket (ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék, csa lá -
di adó ked vez mény, a gyer mek 10. évé nek be töl té sé ig járó
gyer mek gon do zá si se gély, ápo lá si díj, köz gyógy el lá tás,
aka dály men te sí té si tá mo ga tás, uta zá si és köz le ke dé si ked -
vez mé nyek, sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó sza ko sí tott
szo ci á lis el lá tá sok stb.). Mind ezek az el lá tá sok nyilván -
valóan nem mér he tõk össze a pol gá ri jogi kár fe le lõs ség
alap ján meg ítél he tõ té rí tés sel, amely ben a tel jes kár té rí tés
(va la mennyi va gyo ni és nem va gyo ni hát rány kom pen zá -
lá sa) elve ér vé nye sül. Az ál lam nak azon ban an nak meg -
határozásánál, hogy a fo gya té ko sok tá mo ga tá sá val kap -
cso lat ban „a nem zet gaz da ság min den ko ri le he tõ sé ge i nek” 
tör vény ben rög zí tett ha tá rát hol húz za meg, az Al kot mány -
ból ere dõ kö te le zett sé ge figye lembe ven ni azok nak a rá -
szo rul tak nak az ér de ke it, akik nek a fi zi kai, lel ki és anya gi
sé rel me it a pol gá ri jog esz kö ze i vel nem le het or vo sol ni.

A fen ti in do kok alap ján a jog egy sé gi ta nács a bí ró sá gi
jog al kal ma zás egy sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben, a Leg -
fel sõbb Bí ró ság ta ná csá nak kez de mé nye zé sé re a Bszi.
27.  §-a, 29.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja és 32.  §-ának
(4) be kez dé se alap ján a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze -
rint ha tá ro zott.

Bu da pest, 2008. már ci us 12.

Dr. Mu rá nyi Ka ta lin s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Csá nitz né
Dr. Kõ rös And rás s. k., dr. Csi ky Ilo na s. k.,

elõ adó bíró bíró

Dr. Tal li án Blan ka s. k., Dr. Well mann György s. k.,
bíró bíró
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Demokrata Fórum által a 2008. évi idõközi parlamenti választásra fordított pénzeszközök
forrásai és felhasználása

Ezer forint ban

1. A je lö lõ szer ve zet neve: Ma gyar De mok ra ta Fórum
2. A je lö lõ szer ve zet ál tal ál lí tott je löl tek szá ma: 1 fõ
3. Az idõ sza ki vá lasz tás ra for dí tott összeg 998

3.1. For rá sai össze sen 998
3.1.1. Ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás 998
3.1.2. Egyéb for rás –

3.2. Jog cí mek sze rin ti fel hasz ná lás össze sen 998
3.2.1. Ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás terhére 998
eb bõl:
– anyag jel le gû rá for dí tás 228   
– egyéb rá for dí tás –   
– igény be vett rá for dí tás 770   
3.2.2. Egyéb rá for dí tá sok ter hé re –

Dr. Var ga Zsolt s. k.,
párt igaz ga tó
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

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

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

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

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

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

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

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

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

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

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

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

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA Rt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

08.0913 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.



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 Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adónál
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

08.0913 – 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.


