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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi XVI.
tör vény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült
Nemzetek Menekültügyi Fõbiztosának Hivatala

közötti Megállapodás kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Egye sült Nem ze tek
Me ne kült ügyi Fõ biz to sá nak Hi va ta la kö zöt ti Meg ál la po -
dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak
el is me ré sé re.

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

3.  § A Meg ál la po dás hi te les an gol és ma gyar nyel vû
szö ve ge a kö vet ke zõ:

„Agreement between the Government of the Republic 
of Hungary and the Office of the United Nations High 

Commissioner for Refugees

Whereas the Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees was established by the United
Nations General Assembly Resolution 319 (IV) of 3
December 1949;

Whereas the Statute of the Office of the United Nations
High Commissioner for Refugees, adopted by the United
Nations General Assembly, in its resolution 428 (V) of 14
December 1950 provides inter alia that the United Nations
High Commissioner for Refugees, acting under the
authority of the General Assembly, shall assume the
function of providing international protection, under the
auspices of the United Nations, to refugees who fall within
the scope of the Statute and of seeking permanent
solutions for the problem of refugees by assisting
governments and subject to the approval of the
governments concerned, private organizations to facilitate
the voluntary repatriation of such refugees, or the
assimilation within new national communities;

Whereas the Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees, a subsidiary organ
established by the General Assembly pursuant to Article
22 of the Charter of the United Nations, is an integral part
of the United Nations whose status, privileges and

immunities are governed by the Convention on the
Privileges and Immunities of the United Nations, adopted
by the General Assembly on 13 February 1946;

Whereas the Government of the Republic of Hungary
and the Office of the United Nations High Commissioner
for Refugees recognize and value the close cooperation
they have enjoyed within the framework of the agreement
between the Government of the Hungarian People’s
Republic and the United Nations High Commissioner for
Refugees signed on 4 October 1989 and are fully
committed to continuing and further strengthening that
partnership in pursuit of their shared humanitarian goals
within the framework of the present Agreement; 

Whereas the United Nations High Commissioner for
Refugees has decided to outpost a number of
administrative and operational support functions that are
presently located in its Headquarters in Geneva,
Switzerland to a UNHCR Global Service Centre to be
located in Budapest, Hungary;

Whereas the Government of the Republic of Hungary
welcomes the establishment of the UNHCR Global
Service Centre in the Republic of Hungary;

Whereas the Government of the Republic of Hungary
and the Office of the United Nations High Commissioner
for Refugees wish to establish the terms and conditions
under which the UNHCR offices, within their mandates,
shall operate in the Republic of Hungary;

Now therefore, the Government of the Republic of
Hungary and the Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees, in the spirit of friendly
co-operation, have entered into this Agreement:

Article I

Definitions

For the purpose of the present Agreement the following
definitions shall apply: 

a. ,,UNHCR” shall mean the Office of the United
Nations High Commissioner for Refugees;

b. ,,High Commissioner” shall mean the United
Nations High Commissioner for Refugees or the officials
to whom the High Commissioner has delegated authority
on act on his/her behalf;

c. ,,Country” shall mean the Republic of Hungary;
d. ,,Government” shall mean the Government of the

Republic of Hungary;
e. ,,Parties” shall mean the UNHCR and the

Government;
f. ,,Agreement of 1989” shall mean the Agreement

between the Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees and the Government of the
Hungarian People’s Republic signed on 4 October 1989;

g. ,,Convention” shall mean the Convention on the
Privileges and Immunities of the United Nations adopted
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by the General Assembly of the United Nations on
13 February 1946;

h. ,,Centre” shall mean the UNHCR Global Service
Centre located in the Country;

i. ,,Regional Representation” shall mean the UNHCR
Regional Representation already existing in the Country
under the framework of the Agreement of 1989; 

j. ,,UNHCR Office” shall mean all the offices and
premises, installations and facilities occupied or
maintained in the Country including the Centre and the
Regional Representation;

k. ,,Manager” shall mean the Manager of the Centre,
and during his/her absence from duty, the Deputy
Manager, or any official designated by him/her to act on
his/her behalf;

l. ,,Regional Representative” shall mean the UNHCR
official in charge of the Regional Representation;

m. ,,Head of Office” shall mean the UNHCR official in
charge of the UNHCR Office in the Country, including the
Manager and Regional Representative;

n. ,,UNHCR officials” shall mean all members of the
staff of UNHCR employed under the Staff Regulations
and Rules of the United Nations, with the exception of
persons who are recruited locally and assigned to hourly
rates as provided in General Assembly resolution 76(I); 

o. ,,Experts on mission” shall mean individuals, other
than UNHCR officials, performing missions for UNHCR;

p. ,,UNHCR personnel” shall mean the UNHCR
officials and the experts on mission.

Article II

Co-operation between the Government
and UNHCR

1. The Government assures UNHCR that its offices in
the Country, as well as the UNHCR personnel assigned to
them will enjoy treatment not less favourable than that
accorded by the Government to other United Nations
agencies, funds or programmes present in the Country.

2. Co-operation between the Government and UNHCR 
in the field of international protection of and humanitarian
assistance to refugees and other persons of concern to
UNHCR shall be carried out on the basis of the Statute of
UNHCR, of other relevant decisions and resolutions
relating to UNHCR adopted by United Nations organs and
of Article 35 of the Convention relating to the Status of
Refugees of 1951 and Article 2 of the Protocol relating to
the Status of Refugees of 1967.

3. The Regional Representation shall maintain
consultations and co-operation with the Government with
respect to the preparation and review of UNHCR projects
in the Country. 

4. For any UNHCR-funded projects to be implemented
by the Government, the terms and conditions including the 
commitment of the Government and the High
Commissioner with respect to the furnishing of funds,
supplies, equipment and services or other assistance for
refugees shall be set forth in project agreement to be
signed by the Government and UNHCR.

5. The Government shall at all times grant UNHCR
personnel assigned to the Regional Representation
unimpeded access to refugees and other persons of
concern to UNHCR and to the sites of UNHCR projects in
the Country in order to monitor all phases of their
implementation.

6. The Government, in agreement with UNHCR, shall
take any measure which may be necessary to exempt
UNHCR officials, experts on mission from regulations or
other legal provisions which may interfere with operations
and projects carried out under this Agreement, and shall
grant them such other facilities as may be necessary for the
speedy and efficient execution of UNHCR humanitarian
programmes for refugees in the Country. Such measures
shall include the providing for communication facilities in
accordance with Article VIII of this Agreement, the
granting of air traffic rights and the exemption from
aircraft landing fees and royalties for emergency relief
cargo flights, transportation of refugees and/or UNHCR
personnel.

Article III 

The Centre

1. The Government welcomes that UNHCR establishes 
and maintains the Centre in the Country for providing such 
administrative and operational support services as
assigned by the High Commissioner.  

2. While the Centre shall provide support to the
UNHCR Regional Representation as part of its global
administrative and support functions, it will not be directly 
involved in any activities in the Country that UNHCR
undertakes in the direct exercise of its mandate. 

3. The Government shall grant free of charge to
UNHCR, as from the entry into force and during the life of
this Agreement, the use and occupancy of premises and the 
use of installations, office furniture and other facilities
which the Parties agree are suitable for the operations of
the Centre, as indicated in the Annex, which forms an
integral part of this Agreement.

4. The Government shall ensure, to the extent
requested by the Manager, that the Centre shall be supplied 
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with the public services necessary for performing its
functions including, without limitation by reason of this
enumeration, electricity, water, sewerage, fire protection,
refuse collection, gas, post and telephone, in compliance
with the provisions of the Annex. In case of any
interruption or threatened interruption of any such
services, the appropriate Hungarian authorities shall
consider the needs of UNHCR as being of equal
importance with those of essential agencies of the
Government and shall take steps accordingly to ensure that 
the work of UNHCR is not prejudiced.

Article IV

Regional Representation

1. The Government welcomes that UNHCR is
committed to maintain the Regional Representation
established by UNHCR in the Country under the
framework of the Agreement of 1989 for providing
international protection and humanitarian assistance to
refugees and other persons of concern to UNHCR. The
UNHCR may establish and maintain, with the consent of
the Government, other offices in the Country for providing 
international protection and humanitarian assistance to
refugees and other persons of concern to UNHCR.

2. Unless the Parties otherwise agree, the Government
shall continue to grant the use and occupancy of the
premises of the Regional Representation under the terms
and conditions specified in the lease agreement concluded
in 2004.

3. The Government and UNHCR decide that from the
date of entry into force of the present Agreement the
Regional Representation shall continue to operate under
the framework of the present Agreement.

4. The Regional Representation exercises functions as
assigned by the High Commissioner, in relation to his
mandate for refugees and other persons of his concern,
including the establishment and maintenance of relations
between UNHCR and other governmental or
non-governmental organizations functioning in the
Country. 

Article V

UNHCR Personnel

1. UNHCR may assign to the UNHCR Office such
UNHCR officials or other UNHCR personnel, as it deems
necessary for carrying out the particular functions
assigned to it.

Article VI

Privileges and Immunities

1. The Government shall apply to UNHCR, its
property, funds and assets, and to UNHCR personnel the
relevant provisions of the Convention to which the
Government became a party on 30 July 1956. The
Government also agrees to grant to UNHCR and UNHCR
personnel such additional privileges and immunities as
may be necessary for carrying out the particular functions
assigned to each UNHCR office.

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, the
Government shall in particular extend to UNHCR and its
personnel the privileges, immunities, rights and facilities
provided in articles VII to IX of this Agreement. 

3. Persons other than UNHCR officials, who are
members of UNHCR missions, or who are invited to a
UNHCR office by UNHCR on official business, shall be
accorded the privileges and immunities specified in
Article IX below, except those specified in points h., j., m.,
and n. of paragraph 2.

Article VII

Property, Funds and Assets

1. The UNHCR, its property, funds and assets,
wherever located and by whomsoever held, shall be
immune from every form of legal process, except insofar
as in any particular case it has expressly waived its
immunity; it being understood that this waiver shall not
extend to any measure of execution.

2. The Government recognizes the inviolability of the
UNHCR Office which shall be under the control and
authority of UNHCR, as provided in this Agreement. 

3. No officer or official of the Government, whether
administrative, judicial, military or police or other person
exercising any public authority within the Country, shall
enter the UNHCR Office to perform any official duties
therein except with the consent of, and under conditions
agreed to by the High Commissioner or the Head of the
UNHCR Office.

4. The property, funds and assets of UNHCR, wherever 
located and by whomsoever held, shall be immune from
search, requisition, confiscation, expropriation and any
other form of interference, whether by executive,
administrative, judicial or legislative action.
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5. The archives of UNHCR, and in general all
documents belonging to or held by it, shall be inviolable
wherever located. 

6. The funds, assets, income and other property of
UNHCR shall be exempt from:

a. any form of direct taxation; it is understood,
however, that UNHCR will not claim exemption from
taxes which are, in fact, no more than charges for public
utility services;

b. customs duties and prohibitions and restrictions on
articles imported or exported by UNHCR for its official
use, provided that articles imported under such exemption
will not be alienated in the Country except under
conditions agreed upon with the Government;

c. customs duties and prohibitions and restrictions in
respect of the import and export of its publications, still
and moving pictures, videos and films and sound
recordings.

7. Any materials imported or exported by national or
international bodies duly accredited by UNHCR to act on
its behalf in connection with humanitarian assistance to
refugees shall be exempt from all customs duties under
terms and conditions foreseen for diplomatic missions.

8. UNHCR shall be exempt from levies and duties on
operations and transactions, and from excise duties, sales
charges, and other indirect taxes when it is making
purchases for official use by UNHCR of property on which 
such duties or taxes are normally chargeable. Exemption
from value added tax and excise duty concerning
acquisition of goods and services in the Country made by
UNHCR is provided by means of tax refund, under terms
and conditions foreseen for the diplomatic missions and
their members.

9. Without being subject to any financial controls,
regulations or moratoria of any kind, UNHCR:

a. may acquire from authorised commercial agencies,
hold and use any amount of funds, gold or currency of any
kind and maintain foreign currency accounts in any
currency;

b. shall be free to transfer its funds, securities, gold or
currency from one country to another or within the
Country and to convert any currency held by it into any
other currency. 

Article VIII

Communication Facilities 

1. UNHCR shall enjoy, in respect of its official
communications, treatment not less favourable than that
accorded by the Government to any other Government

including its diplomatic missions or to other
intergovernmental, international organizations in the
matter of priorities, tariffs and charges on mail,
cablegrams, telephotos, telephone, telegraph, telex and
other communications, as well as rates for information to
the press and radio.

2. The Government shall secure the inviolability of the
official communications and correspondence to and from
UNHCR and shall not apply any censorship to such
communications and correspondence. Such inviolability,
without limitation by reason of this enumeration, shall
extend to publications, still and moving pictures, videos
and films and sound recordings, regardless of their size
and number.

3. UNHCR shall have the right to use codes and to
dispatch and receive correspondence and other official
materials by courier or in sealed bags which shall have the
same privileges and immunities as diplomatic couriers and 
bags.

4. UNHCR shall have the right to import and operate
effectively and free of license fees radio and other
telecommunications equipment, on UN registered
frequencies, and those allocated by the Government,
between its officials, within and outside the Country, and
in particular with UNHCR Headquarters in Geneva.

Article IX

UNHCR Officials

1. The Head of Office and other senior officials
assigned to the UNHCR Office, shall enjoy while in the
Country, in respect of themselves, their spouses and
dependent relatives the privileges and immunities,
exemptions and facilities normally accorded to diplomatic
envoys. For this purpose the Ministry of Foreign Affairs
shall include their names in the Diplomatic List. 

2. UNHCR officials, while in the Country, shall enjoy
the following facilities, privileges and immunities:

a. Immunity from personal arrest and detention;

b. Immunity from legal process in respect to words
spoken or written and all acts performed by them in their
official capacity, such immunity to continue even after
termination of employment with UNHCR;

c. Immunity from inspection and seizure of their
official baggage and immunity from seizure of their
personal baggage;

d. Immunity from any military service obligations or
any other obligatory service; 

2008/66. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3715



e. Exemption, with respect to themselves, their spouses 
and their relatives dependent on them from immigration
restriction and alien registration;

f. Exemption from any form of taxation on salaries and
all other remuneration paid to them by UNHCR;

g. Exemption from any form of direct taxation on
income derived by them from sources outside the Country;

h. The tax authorities shall refund the value added tax
and excise duty included in the price of articles and
services acquired by the Head of Office and other UNHCR 
officials assigned to UNHCR Office in the Hungarian
market, according to the terms and conditions foreseen for
the reimbursement of the value added tax and excise duty
to diplomatic missions and their members; 

i. Prompt clearance and issuance, without cost, of
visas, licenses or permits, if required and free movement
within, to or from the Country to the extent necessary for
the carrying out of their official functions;

j. Spouses of UNHCR officials whose status has been
recognized by the United Nations and their dependent
relatives forming part of their household shall, while in the
Country, enjoy access to the labour market without
requiring a work permit;

k. Freedom to hold or maintain within the Country,
foreign exchange, foreign currency accounts, movable and 
immovable property and the right upon termination of
employment with UNHCR to take out of the Country their
funds for the lawful possession of which they can show
good cause;

l. The same protection and repatriation facilities with
respect to themselves, their spouses and relatives
dependent on them, as are accorded in time of international 
crisis to diplomatic envoys;

m. The right to import for personal use and free of duty:
i.   the ir fur ni tu re and per so nal ef fects in one or more 

se pa ra te ship ments and the re af ter to im port
 necessary ad di ti ons to the same, inc lu ding mo tor
ve hic les, ac cor ding to the re gu lat ions app li cab le
in the Co unt ry to dip lo ma tic rep re sen ta ti ves
acc re di ted in the Co unt ry and/or re si dent
mem bers of in ter na ti o nal or ga ni za ti ons;

ii. re a so nab le qu an ti ti es of cer ta in ar tic les for per so nal
use or con sump ti on and not for gift or sale;

n. The right to employ private servants in accordance
with the terms and conditions foreseen for members of
diplomatic missions in force in the Country.

3. UNHCR officials who are nationals of or permanent
residents in the Country shall enjoy only those privileges
and immunities provided for in the Convention.

Article X

Locally Recruited Personnel assigned to hourly rates

1. Persons recruited locally and assigned to hourly rates 
to perform services for UNHCR shall enjoy immunity

from legal process in respect of words spoken or written
and any act performed by them in their official capacity.

2. The terms and conditions of employment for locally
recruited personnel shall be in accordance with the
relevant United Nations resolutions, Regulations and
Rules.

Article XI

Experts on mission

1. Experts on mission shall be accorded such privileges
and immunities as are necessary for the independent
exercise of their functions during the period of their
missions, including the time spent on journeys in
connection with their missions. In particular they shall be
accorded:

a. Immunity from personal arrest or detention and from
seizure of their personal baggage;

b. Immunity from legal process of every kind in respect 
of words spoken or written and acts done by them in the
course of the performance of their mission. This immunity
shall continue to be accorded notwithstanding that they are 
no longer employed on missions for UNHCR;

c. Inviolability for all papers and documents;
d. For the purpose of their official communications, the

right to use codes and to receive papers or correspondence
by courier or in sealed bags;

e. The same facilities in respect of currency or
exchange restrictions as are accorded to representatives of
foreign governments on temporary official missions;

f. The same immunities and facilities in respect of their
personal baggage as are accorded to diplomatic envoys.

Article XII

Notification

1. UNHCR shall notify the Ministry of Foreign Affairs
of the names of UNHCR officials and experts on mission,
and of change in the status of such individuals.

2. UNHCR officials and experts on mission shall be
provided with a temporary certificate or a special identity
card certifying their status under this Agreement.

Article XIII

Waiver of Immunity

1. Privileges and immunities are granted to UNHCR
personnel in the interests of the United Nations and

3716 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/66. szám



UNHCR and not for the personal benefit of the individuals
concerned. The Secretary-General of the United Nations
shall have the right and the duty to waive the immunity of
any UNHCR personnel in any case where, in his opinion,
the immunity would impede the course of justice and can
be waived without prejudice to the interests of the United
Nations and UNHCR.

2. UNHCR and its personnel shall cooperate at all
times with the appropriate Hungarian authorities to
facilitate the proper administration of justice, to secure the
observance of police regulations and to prevent the
occurrence of any abuses in connection with the
privileges, immunities and facilities accorded by this
Agreement.

Article XIV

Laissez-Passer

1. The Government shall recognize and accept the
United Nations laissez-passer issued to UNHCR officials,
as a valid travel document equivalent to a passport.
Applications for visas (if required) from the holders of
United Nations laissez-passer shall be dealt with as
speedily as possible.

2. The Government shall take all necessary measures to 
facilitate the entry into, sojourn in and departure from the
Country, of other persons invited to UNHCR Office on
official business, irrespective of their nationalities. 

Article XV

Supplementary Arrangements 
and Settlement of Disputes

1. The Government and UNHCR may enter into such
supplementary arrangements for the implementation of
this Agreement as may be found desirable.

2. Any dispute between UNHCR and the Government
arising out of or relating to this Agreement or any
supplementary arrangement shall be settled amicably by
negotiation or other agreed mode of settlement, failing
which such dispute shall be submitted to arbitration at the
request of either Party. Each Party shall appoint one
arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall
appoint a third, who shall be the chairman. If within thirty
days of the request for arbitration either Party has not
appointed an arbitrator or if within fifteen days of the
appointment of two arbitrators the third arbitrator has not
been appointed, either Party may request the President of
the International Court of Justice to appoint an arbitrator.
All decisions of the arbitrators shall require a vote of two

of them. The procedure of the arbitration shall be fixed by
the arbitrators, and the expenses of the arbitration shall be
borne by the Parties as assessed by the arbitrators. The
arbitral award shall contain a statement of the reasons on
which it is based and shall be accepted by the Parties as the
final adjudication of the dispute.

Article XVI

Final Provisions

1. The Parties hereto shall notify each other that their
respective internal procedures required for entry into force
have been complied with. This Agreement shall enter into
force upon the receipt of the last notification and shall
continue to be in force until terminated under paragraph 4
of this Article. 

2. Any relevant matter for which no provision is made
in this Agreement shall be settled by the Parties in keeping
with the relevant resolutions and decisions of the
appropriate organs of the United Nations. Each Party shall
give full and sympathetic consideration to any proposal
advanced by the other Party under this paragraph. 

3. Consultations with a view to amending this
Agreement may be held at the request of the Government
or the UNHCR. Amendments shall be made by joint
written agreement.

4. This Agreement and the supplementary
arrangements concluded between the Government and the
UNHCR pursuant to this Agreement shall cease to be in
force one year after either of the Parties gives notice in
writing to the other of its decision to terminate the
Agreement, except as for such provisions as may be
applicable in connection with the orderly termination of
the operations of UNHCR at its Centre and the disposition
of their property therein.

5. The Agreement of 1989 is terminated with effect
from the date of entry into force of the present Agreement,
provided however that such termination shall not affect
any rights or obligations of the Government regarding its
contribution towards the UNHCR within the framework of 
the Agreement of 1989.

In witness whereof the Government and UNHCR have
signed this Agreement, in duplicate, in the English and
Hungarian languages, both texts being equally authentic.
In case of any discrepancy between the texts, the English
text shall prevail.

Done at Budapest, this 29th day of February 2008.

(Signatures)
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Annex

Contributions of the Government of the Republic of
Hungary to the UNHCR Global Service Centre in

Budapest

Government Resolution 1069/2007. (IX. 4.) granted to
the UNHCR Global Service Centre, free of charge, use of
the third, fourth, fifth and sixth floors of the office building 
located at Budapest 13th district, Ipoly utca 5/b–c–d,
topographical lot number 25440/3 with furnishing and the
access to the proper number of parking spaces.

The Hungarian Government has agreed to cover the
costs of the furnishing, operation and maintenance of the
premises and of the payment of public utilities (excluding
phone and IT costs) for a period of 10 years.  

Thereinafter, the Central Services Directorate (KSZF)
undertakes to provide the following services:

1. Furnishing:
– One-time furnishing of the four floors allocated to

UNHCR (offices and meeting rooms)  
– Furnishing of the kitchens on the same four floors

(excluding machinery, cutlery, kitchen appliances) 
– Installation of sanitary facilities in the toilets 

2. Operating expenses of the building (to be borne by
KSZF):

– Heating, air-conditioning 
– Water supply and sewage 
– Lighting 
– Cleaning
– Garbage disposal
– Sanitary supplies (proportionally to the number of

staff) 
– 72 parking spaces in the garage 
– Reception service 
– Security service (Guards) 

3. Alterations to the building:
– Installation of necessary network access points for IT

equipment, copying hardware and drink vending machines 
to be placed in the corridors (costs to be borne by UNHCR)

– Completion of showers in the toilets (costs to be
borne by KSZF) 

– Modification of the partition preventing entry from
the neighbouring building on the balcony of the sixth floor
(costs to be borne by KSZF) 

4. Other services provided:
– Exclusive use by UNHCR of server room on fourth

floor
– Use of the ground floor level conference room upon

request (costs to be borne by KSZF, equipment and
maintenance staff to be provided by the user)

– A catering contract for the canteen to be established
by KSZF in consultation with UNHCR (costs to be
covered by the caterer from sales).

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült
Nemzetek Menekültügyi Fõbiztosának Hivatala

között

Te kin tet be véve, hogy az Egye sült Nem ze tek Köz gyû -
lé se 1949. de cem ber 3-i 319 (IV) szá mú ha tá ro za tá val lét -
re hoz ta az Egye sült Nem ze tek Me ne kült ügyi Fõ biz to sá -
nak Hi va ta lát;

Te kin tet be véve, hogy az Egye sült Nem ze tek Me ne -
kült ügyi Fõ biz to sa Hi va ta lá nak Alap ok má nya, ame lyet az
Egye sült Nem ze tek Köz gyû lé se 1950. de cem ber 14-i
428 (V) szá mú ha tá ro za tá val fo ga dott el, töb bek kö zött
úgy ren del ke zik, hogy a Fõ biz tos, a Köz gyû lés irá nyí tá sa
sze rint te vé keny ked ve, az Egye sült Nem ze tek fenn ha tó sá -
ga alatt el lát ja azon me ne kül tek nem zet kö zi vé del mé nek
fel ada tát, akik az Alap ok mány ha tá lya alá tar toz nak, va la -
mint a kor má nyok nak és az érin tett kor má nyok jó vá ha gyá -
sa ese tén a ma gán szer ve ze tek nek nyúj tott se gít ség út ján
olyan ál lan dó meg ol dást ke res a me ne kül tek prob lé má i ra,
amely meg könnyí ti az ilyen me ne kül tek ön kén tes ha za te -
le pü lé sét vagy be il lesz ke dé sü ket az új nem ze ti kö zös sé -
gek be;

Te kin tet be véve, hogy az Egye sült Nem ze tek Me ne -
kült ügyi Fõ biz to sá nak Hi va ta la, amely a Köz gyû lés ál tal
az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nya 22. Cik ké nek meg -
fele lõen ala pí tott alá ren delt szerv, az Egye sült Nem ze tek
szer ves ré sze, stá tu szá ra, ki vált sá ga i ra és men tes sé ge i re
néz ve az Egye sült Nem ze tek ki vált sá ga i ról és mentessé -
geirõl  szóló Egyez mény az irány adó, ame lyet a Köz gyû lés
1946. feb ru ár 13-án fo ga dott el;

Te kin tet be véve, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má -
nya és az Egye sült Nem ze tek Me ne kült ügyi Hi va ta lá nak
Fõ biz to sa el is me rik és nagy ra ér té ke lik a Ma gyar Nép köz -
tár sa ság Kor má nya és az Egye sült Nem ze tek Me ne kült -
ügyi Fõ biz to sa kö zött Genf ben, 1989. ok tó ber 4-én alá írt
meg ál la po dás ke re té ben foly ta tott szo ros együtt mû kö dé -
sü ket, va la mint tel jes mér ték ben el kö te le zet tek ezen part -
ner ség fenn tar tá sa és el mé lyí té se iránt a kö zös humanitá -
rius cél ja ik je len Meg ál la po dás ke re té ben tör té nõ elõ moz -
dí tá sa vé gett;

Te kin tet be véve, hogy az Egye sült Nem ze tek Me ne -
kült ügyi Hi va ta lá nak Fõ biz to sa úgy dön tött, hogy egyes,
je len leg a gen fi Köz pont ál tal el lá tott ad mi niszt ra tív és
ope ra tív tá mo ga tó funk ci ók el lá tá sát a Bu da pes ten lé te sí -
ten dõ UNHCR Glo bá lis Szol gál ta tó Köz pont ra bíz za;

Te kin tet be véve, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má -
nya üd vöz li a UNHCR Glo bá lis Szol gál ta tó Köz pont
 Magyar Köz tár sa ság te rü le tén  való lé te sí té sét;

Te kin tet be véve, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má -
nya és az Egye sült Nem ze tek Me ne kült ügyi Fõ biz to sá nak
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Hi va ta la meg kí ván ja ál la pí ta ni azo kat a fel té te le ket, ame -
lyek alap ján a UNHCR iro dák, fel ha tal ma zá suk ke re tei
kö zött, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû köd het nek;

E cél ból a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Egye -
sült Nem ze tek Me ne kült ügyi Fõ biz to sá nak Hi va ta la, a ba -
rá ti együtt mû kö dés szel le mé tõl ve zé rel ve, meg kö töt ték
e Meg ál la po dást.

I. Cikk

Meghatározások

E Meg ál la po dás te kin te té ben a kö vet ke zõ meg ha tá ro zá -
sok al kal ma zan dók:

a) „UNHCR” az Egye sült Nem ze tek Me ne kült ügyi Fõ -
biz to sá nak Hi va ta lát je len ti;

b) „Fõ biz tos” az Egye sült Nem ze tek Me ne kült ügyi Fõ -
biz to sát, vagy azo kat a tiszt vi se lõ ket je len ti, akik re a Fõ -
biz tos ha tás kö rét át ru ház za, hogy ne vé ben el jár ja nak;

c) „Or szág” a Ma gyar Köz tár sa sá got je len ti;
d) „Kor mány” a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyát je len ti;
e) „Fe lek” a UNHCR-t és a Kor mányt je len ti;
f) „1989-es Meg ál la po dás” a Ma gyar Nép köz tár sa ság

Kor má nya és az Egye sült Nem ze tek Me ne kült ügyi Fõ biz -
to sa kö zött Genf ben, 1989. ok tó ber 4-én alá írt meg ál la po -
dást je len ti;

g) „Egyez mény” az Egye sült Nem ze tek ki vált sá ga i ról
és men tes sé ge i rõl az Egye sült Nem ze tek Köz gyû lé se ál tal
1946. feb ru ár 13-án el fo ga dott Egyez ményt je len ti;

h) „Köz pont” az Or szág te rü le tén lévõ UNHCR Glo bá -
lis Szol gál ta tó Köz pon tot je len ti;

i) „Re gi o ná lis Kép vi se let” az Or szág ban az 1989-es
Meg ál la po dás alap ján már fenn ál ló UNHCR Re gi o ná lis
Kép vi se le tet je len ti;

j) „UNHCR Iro da” az Or szág ban hasz nált és fenn tar tott
összes iro dát és he lyi sé get, be ren de zést je len ti, be le ért ve a
Köz pon tot és a Re gi o ná lis Kép vi se le tet;

k) „Igaz ga tó” a Köz pont Igaz ga tó ját, va la mint az Igaz -
ga tó tá vol lé té ben, an nak ne vé ben te vé keny ke dõ Igaz ga -
tó-he lyet test vagy az Igaz ga tó ál tal ki je lölt bár mely más
tiszt vi se lõt je len ti;

l) „Re gi o ná lis Kép vi se lõ” a Re gi o ná lis Kép vi se let irá -
nyí tá sá val meg bí zott UNHCR tiszt vi se lõt je len ti;

m) „Iro da ve ze tõ” az Or szág te rü le tén ta lál ha tó UNHCR
Iro da irá nyí tá sá val meg bí zott UNHCR tiszt vi se lõt je len ti,
be le ért ve az Igaz ga tót és a Re gi o ná lis Kép vi se lõt;

n) „UNHCR tiszt vi se lõk” a UNHCR sze mély ze té nek
összes olyan tag ját je len ti, akit az Egye sült Nem ze tek Sze -
mély ze ti Sza bály za ta sze rint al kal maz tak, ki vé ve azo kat a
sze mé lye ket, aki ket a Köz gyû lés 76 (I) szá mú ha tá ro za tá -
nak meg fele lõen hely szí nen vesz nek fel és óra bér ben al -
kal maz nak;

o) „ki kül dött szak ér tõk” olyan UNHCR ré szé re fel ada -
to kat el lá tó sze mé lyek, akik nem UNHCR tiszt vi se lõk;

p) „UNHCR sze mély zet” a UNHCR tiszt vi se lõ it és a ki -
kül dött szak ér tõ ket je len ti.

II. Cikk

Együttmûködés a Kormány és a UNHCR között

1. A Kor mány biz to sít ja, hogy az Or szág te rü le tén lévõ
iro dák, és az azok hoz ren delt UNHCR sze mély zet leg -
alább olyan ked ve zõ el bá nás ban ré sze sül nek, mint az Or -
szág te rü le tén je len lé võ töb bi ENSZ ügy nök ség, alap vagy 
prog ram.

2. A Kor mány és a UNHCR együtt mû kö dé se a me ne -
kül tek és más UNHCR ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyek
nem zet kö zi vé del me és a hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tás te -
rén a UNHCR Alap ok má nya és az Egye sült Nem ze tek
szer ve i nek a UNHCR-ra vo nat ko zó más dön té sei és ha tá -
ro za tai, va la mint a Me ne kül tek hely ze té re vo nat ko zó
1951. évi Egyez mény 35. Cik ke és a Me ne kül tek hely ze té -
re vo nat ko zó 1967. évi Jegy zõ könyv 2. Cik ke alap ján fo -
lyik.

3. A Re gi o ná lis Kép vi se let fo lya ma to san kon zul tál és
együtt mû kö dik a Kor mánnyal az Or szág te rü le tén fo lyó
UNHCR pro jek tek elõ ké szí té se és el len õr zé se tekinte -
tében.

4. Min den egyes UNHCR ál tal tá mo ga tott, a Kor mány
ál tal vég re haj tott pro jekt fel té te le it, ide ért ve a Kor mány és
a Fõ biz tos kö te le zett ség vál la lá sát a me ne kül tek szá má ra
pénz ala pok, esz kö zök, fel sze re lé sek és szol gál ta tá sok és
más se gít ség biz to sí tá sa te kin te té ben, olyan pro jekt-meg -
ál la po dá sok ban rög zí tik, ame lye ket a Kor mány és a
UNHCR ír alá.

5. A Kor mány min den kor biz to sít ja a UNHCR Re gi o -
ná lis Kép vi se let hez ren delt sze mély ze té nek, hogy aka -
dály ta la nul kap cso la tot te remt hes se nek a me ne kül tek kel
és más, olyan sze mé lyek kel, akik nek az ügyé vel a
UNHCR fog lal ko zik, va la mint, hogy be jut has sa nak a
UNHCR pro jek tek hely szí ne i re, azért, hogy azok vég re -
haj tá sá nak min den sza ka szát fi gye lem mel kí sér hes sék.

6. A Kor mány a UNHCR-ral egyet ér tés ben, meg tesz
min den in téz ke dést, amely szük sé ges le het a UNHCR
tiszt vi se lõk és a ki kül dött szak ér tõk olyan sza bá lyok, il let -
ve más jogi ren del ke zé sek aló li men te sí té se ér de ké ben,
ame lyek a Meg ál la po dás alap ján fo lyó mû ve le te ket és pro -
jek te ket aka dá lyoz hat ják, és biz to sít ja azo kat az egyéb
könnyí té se ket, ame lyek a UNHCR me ne kült ügyi hu ma ni -
tá ri us prog ram ja i nak az Or szág ban tör té nõ gyors és ha té -
kony vég re haj tá sá hoz szük sé ge sek le het nek. Ezen in téz -
ke dé sek közé tar to zik a hír köz lé si könnyí té sek biz to sí tá sa
a je len Meg ál la po dás VIII. Cik ké nek meg fele lõen, a légi
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út vo na lak biz to sí tá sa és men tes ség a le szál lá si díj és re pü -
lõ té ri il le ték alól a gyors se gélyt szál lí tó te her gé pek, va la -
mint a me ne kül tek és/vagy a UNHCR sze mély zet szál lí tá -
sa vo nat ko zá sá ban.

III. Cikk

A Központ

1. A Kor mány üd vöz li, hogy a UNHCR az Or szág ban
hoz za lét re és mû köd te ti a Köz pon tot a Fõ biz tos ál tal meg -
ha tá ro zott ad mi niszt ra tív és ope ra tív tá mo ga tó szol gál ta tá -
sok biz to sí tá sá ra.

2. A Köz pont, bár glo bá lis ad mi niszt rá ci ós és tá mo ga tó 
funk ci ó já nak ré sze ként tá mo ga tást biz to sít a UNHCR Re -
gi o ná lis Kép vi se let nek, nem fog részt ven ni azon ban azon
te vé keny sé gek ben, me lye ket a UNHCR – man dá tu má nak
köz vet len gya kor lá sa kor – az Or szág ban vég re hajt.

3. A Kor mány a je len Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek 
idõ pont já tól és an nak ha tá lya so rán in gye ne sen biz to sít ja a 
UNHCR szá má ra azon he lyi sé gek nek a hasz ná la tát és bir -
tok lá sát, va la mint azon be ren de zé sek nek, iro da bú to rok -
nak, va la mint egyéb fel sze re lé sek nek a hasz ná la tát, me -
lye ket a Fe lek a Köz pont mû kö dé sé hez szük sé ges nek ítél -
nek meg, aho gyan azt a je len Meg ál la po dás el vá laszt ha tat -
lan ré szét ké pe zõ mel lék let is tar tal maz za.

4. A Kor mány az Igaz ga tó ké ré sé nek meg fele lõen, biz to -
sít ja a Köz pont szá má ra a mun ka vég zés hez szük sé ges köz -
szol gál ta tá so kat, ide ért ve töb bek kö zött az áram- és víz szol -
gál ta tást, szenny víz el ve ze tést, tûz vé del met, sze mét szál lí tást,
gáz el lá tást, pos tai és te le fon szol gál ta tá so kat, a Mel lék let ren -
del ke zé se i vel össz hang ban. Ezen szol gál ta tá sok fel füg gesz -
té se vagy fel füg gesz té sé nek ve szé lye ese tén a szol gál ta tá so -
kat nyúj tó ille té kes ma gyar ha tó sá gok nak a UNHCR szük -
ség le te it a leg fon to sabb ma gyar kor mány hi va ta lok szük ség -
le te i hez ha son ló mér ték ben kell ki elé gí te ni ük, és en nek meg -
fe le lõ lé pé se ket kell ten niük a UNHCR za var ta lan mû kö dé -
sé nek biz to sí tá sa vé gett.

IV. Cikk

Regionális Képviselet

1. A Kor mány üd vöz li, hogy a UNHCR el kö te le zett az
Or szág te rü le tén mû kö dõ, az 1989-es Meg ál la po dás alap -
ján lét re ho zott Re gi o ná lis Kép vi se let fenn tar tá sa iránt
azon cél ból, hogy nem zet kö zi vé del met biz to sít son és hu -
ma ni tá ri us se gít sé get nyújt son a me ne kül tek nek és más
olyan sze mé lyek nek, akik nek ügyé vel a UNHCR fog lal -
ko zik. A UNHCR, a Kor mány jó vá ha gyá sá val, to váb bi
iro dá kat is lét re hoz hat és fenn tart hat azon cél ból, hogy

nem zet kö zi vé del met biz to sít son és hu ma ni tá ri us se gít sé -
get nyújt son a me ne kül tek nek és más olyan sze mé lyek nek, 
akik nek ügyé vel a UNHCR fog lal ko zik.

2. Amennyi ben a Fe lek más ként nem ál la pod nak meg,
a Kor mány to vább ra is a 2004-ben kö tött hasz ná la ti meg -
ál la po dás ban meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett biz to sít ja a
Re gi o ná lis Kép vi se let he lyi sé ge i nek hasz ná la tát és bir tok -
lá sát.

3. A Kor mány és a UNHCR dön té se alap ján a Re gi o ná -
lis Kép vi se let a je len Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sét köve -
tõen a je len Meg ál la po dás sze rint mû kö dik to vább.

4. A Re gi o ná lis Kép vi se let el lát ja a Fõ biz tos ál tal ki je -
lölt fel ada to kat a me ne kül tek kel és más a UNHCR ha tás -
kö ré be tar to zó sze mé lyek ügyé ben, fel ha tal ma zá sá nak
meg fele lõen, be le ért ve a UNHCR és más, az Or szág ban
mû kö dõ kor mány za ti vagy nem-kor mány za ti szer vek kel
kap cso la tok meg te rem té sét és fenn tar tá sát.

V. Cikk

A UNHCR személyzete

1. A UNHCR ki ne vez he ti a UNHCR Iro dá ba a rá ru há -
zott spe ci á lis fel ada tok el lá tá sá hoz ál ta la szük sé ges nek
tar tott szá mú UNHCR tiszt vi se lõ ket vagy egyéb UNHCR
sze mély ze tet.

VI. Cikk

Kiváltságok és mentességek

1. A Kor mány a UNHCR, an nak tu laj do na, pénz esz kö -
ze és va gyon tár gyai, va la mint a UNHCR sze mély zet te -
kin te té ben az Egye sült Nem ze tek ki vált sá ga i ról és men -
tes sé ge i rõl  szóló Egyez mény meg fe le lõ ren del ke zé se it al -
kal maz za, amely nek a Kor mány 1956. jú li us 30-án vált ré -
sze sé vé. A Kor mány hoz zá já rul a UNHCR és a UNHCR
sze mély ze te szá má ra olyan ki egé szí tõ ki vált sá gok és men -
tes sé gek nyúj tá sá hoz is, ame lyek szük sé ge sek le het nek az
egyes UNHCR iro dák ra ru há zott spe ci á lis fel ada tok vég -
re haj tá sá hoz.

2. E Cikk 1. be kez dé sé nek érin tet le nül ha gyá sa mel lett, 
a Kor mány a UNHCR-ra és sze mély ze té re kü lö nö sen azo -
kat a ki vált sá go kat, men tes sé ge ket, jo go kat és könnyí té se -
ket ter jesz ti ki, ame lyek rõl a je len Meg ál la po dás VII–IX.
Cik kei ren del kez nek.

3. A UNHCR tiszt vi se lõk ki vé te lé vel azon sze mé lyek,
akik UNHCR kül dött sé gek tag jai, vagy aki ket egy
UNHCR iro dá hoz a UNHCR hi va ta los ügy ben meg hí vott,
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a IX. Cikk ben fog lalt ki vált sá go kat és men tes sé ge ket él ve -
zik, a 2. be kez dés h), j), m) és n) pont ja i ban fog lal tak ki vé -
te lé vel.

VII. Cikk

Tulajdon, pénzeszközök és vagyontárgyak

1. A UNHCR, an nak bár hol, bár ki nél lévõ tu laj do na,
pénz esz kö zei és va gyon tár gyai men te sek a jog ha tó ság
min den for má ja alól, ki vé ve, ha ar ról va la mely eset ben ki -
fe je zet ten le mon dott, az zal, hogy e le mon dás nem ter jed ki 
a vég re haj tá si cse lek mé nyek re.

2. A Kor mány el is me ri a UNHCR el len õr zé se és fel -
ügye le te alatt álló UNHCR Iro da sért he tet len sé gét a je len
Meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint.

3. A Kor mány egyet len köz igaz ga tá si, bí ró sá gi, ka to -
nai vagy rend õri szerv nél fog lal koz ta tott tiszt vi se lõ je vagy 
tiszt je, vagy más, az Or szág te rü le tén ha tó sá gi jog kör rel
fel ru há zott sze mély sem lép het be a UNHCR Iro dá ba hi va -
ta li fel ada ta el lá tá sa vé gett, ki vé ve a Fõ biz tos vagy a
UNHCR Iro da ve ze tõ hoz zá já ru lá sa ese tén, az ál ta la meg -
sza bott fel té te lek sze rint.

4. A UNHCR bár hol el he lyez ke dõ és bár ki nél lévõ tu -
laj do na, pénz esz kö zei és va gyon tár gyai men te sek a ház ku -
ta tás, igény be vé tel, el kob zás, ki sa já tí tás vagy vég re haj tá -
si, köz igaz ga tá si, bí ró sá gi vagy tör vényhozási kény szer
bár mely más alak ban  való meg nyil vá nu lá sa alól.

5. A UNHCR irat tá ra és ál ta lá ban a hoz zá tar to zó, il let -
ve ál ta la ke zelt ügy ira tok sért he tet le nek, bár hol le gye nek
is.

6. A UNHCR pénz esz kö zei és va gyon tár gyai, jö ve del -
mei és egyéb tu laj do na men tes:

a) min den faj ta egye nes adó alól, az zal, hogy a UNHCR
nem kéri azon adók alól  való men te sí té sét, me lyek a
 valóságban a köz üze mi szol gál ta tá sok fe jé ben járó dí jak -
nak fe lel nek meg;

b) a UNHCR hi va ta los hasz ná la tá ra be ho zott vagy ki -
vitt tár gyak te kin te té ben min den vám, va la mint ti la lom és
kor lá to zás alól, fel té ve, hogy a men tes ség fel hasz ná lá sá val 
be ho zott cik ke ket nem fog ják az Or szág ban el ad ni, csak a
Kor mánnyal együt te sen meg ál la pí tott fel té te lek mel lett;

c) ki ad vá nyai, ál ló- és moz gó ké pei, vi de ói, film jei és
hang fel vé te lei be ho za ta la és ki vi te le te kin te té ben min den
vám, va la mint ti la lom és kor lá to zás alól.

7. Min den olyan anyag, ame lyet olyan ha zai vagy kül -
föl di szerv hoz be vagy visz ki, ame lyet a UNHCR meg -

fele lõen fel ha tal ma zott arra, hogy a me ne kül tek hu ma ni tá -
ri us meg se gí té sé vel kap cso lat ban, ne vé ben el jár jon, men -
tes a vá mok alól a dip lo má ci ai kép vi se le tek re vo nat ko zó
sza bá lyok sze rint.

8. A UNHCR men tes a mû köd te tés sel és tranz ak ci ók -
kal kap cso la tos adók és il le té kek, va la mint a hi va ta li mun -
ká hoz szük sé ges be szer zé sek re ki vet he tõ és ál ta lá ban ki -
ve tés re ke rü lõ jö ve dé ki adók, for gal mi adók, dí jak és
egyéb köz ve tett adók alól. Az Or szág te rü le tén be szer zett
ter mé kek és szol gál ta tá sok vo nat ko zá sá ban az ál ta lá nos
for gal mi és jö ve dé ki adók aló li men tes ség biz to sí tá sa adó -
vissza té rí tés for má já ban tör té nik, a dip lo má ci ai kép vi se le -
tek re és azok tag ja i ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint.

9. A UNHCR min den pénz ügyi el len õr zés re, sza bá lyo -
zás ra vagy fi ze té si kor lá to zás ra  való te kin tet nél kül

a) sze rez het be erre fel ha tal ma zott ke res ke del mi ügy -
nök sé gek tõl, tart hat és hasz nál hat fel bár mi lyen mennyi sé -
gû ér ték pa pírt, ara nyat vagy bár mi lyen va lu tát, to váb bá
ve zet het de vi za szám lát bár mi lyen va lu tá ban;

b) pén zét, ér ték pa pír ja it, ara nyát és va lu tá ját sza ba don
át utal hat ja egyik or szág ból a má sik ba, il let ve az Or szág te -
rü le tén be lül, to váb bá a bir to ká ban lévõ va lu tát bár mely
má sik va lu tá ra át vált hat ja.

VIII. Cikk

Hírközlési könnyítések

1. A UNHCR-t hi va ta los érint ke zé se te kin te té ben leg -
alább olyan ked ve zõ el bá nás il le ti meg, mint ame lyet a
Kor mány a le ve le zés, a ká bel táv ira tok, táv fény má so la tok,
táv be szé lõ-, táv ira ti-, te lex, il let ve más köz lé sek el sõbb sé -
ge, díja és il le té ke te kin te té ben bár mely más kor mány nak,
ide ért ve an nak dip lo má ci ai kép vi se lõ it is, vagy más kor -
mány kö zi nem zet kö zi szer ve zet nek biz to sít.

2. A Kor mány biz to sít ja a UNHCR-nak kül dött, il let ve
UNHCR ál tal kül dött köz lé sek és le ve le zé sek sért he tet len -
sé gét és nem al kal maz sem mi lyen cen zú rát a köz lé sek és a
le ve le zés te kin te té ben. Ez a sért he tet len ség ki ter jed töb -
bek kö zött a ki ad vá nyok ra, ál ló- és moz gó ké pek re, vi deó-, 
film- és hang fel vé te lek re, füg get le nül azok ter je del mé tõl
és szá má tól.

3. A UNHCR-nak joga van rejt jel al kal ma zá sá ra, va la -
mint arra, hogy le ve le zést és más hi va ta los anya go kat
olyan fu tá rok út ján vagy le pe csé telt poggyász ban to váb -
bít son, il let ve kap jon meg, ame lyek a dip lo má ci ai fu tá rok -
kal és a dip lo má ci ai poggyásszal azo nos ki vált sá go kat és
men tes sé ge ket él vez nek.
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4. A UNHCR-nak joga van rá di ót és más táv köz lé si be -
ren de zést az Or szág te rü le té re be hoz ni és en ge dé lye zé si
dí jak fi ze té se nél kül tény le ge sen üze mel tet ni az ENSZ be -
jegy zett hul lám hossza in, il let ve azo kon, ame lye ket a Kor -
mány meg ha tá roz, tiszt vi se lõi kö zött, az Or szág ban és kül -
föl dön, és kü lö nö sen a UNHCR gen fi szék he lyé vel.

IX. Cikk

A UNHCR tisztviselõi

1. Az Iro da ve ze tõ, va la mint a UNHCR Iro dá hoz ren -
delt más ma gas ran gú tiszt vi se lõk, az Or szág ban  való tar -
tóz ko dá suk idõ tar ta ma alatt, ma guk, há zas tár suk és olyan
hoz zá tar to zó ik te kin te té ben, akik el tar tá sá ról gon dos kod -
nak, a dip lo má ci ai kép vi se lõk nek ál ta lá ban biz to sí tott ki -
vált sá go kat, men tes sé ge ket, ki vé te le ket és könnyí té se ket
él ve zik. E cél ból a Kül ügy mi nisz té ri um fel ve szi ne vü ket a
dip lo má ci ai lis tá ra.

2. A UNHCR tiszt vi se lõ it, az Or szág ban tar tóz ko dá suk 
idõ tar ta ma alatt, a kö vet ke zõ könnyí té sek, ki vált sá gok és
men tes sé gek il le tik meg:

a) Men tes ség õri zet be vé tel és fog va tar tás alól;
b) Men tes ség a jog ha tó ság alól a hi va ta los mi nõ sé gük -

ben szó ban és írás ban tett nyi lat ko za ta ik és összes egyéb
te vé keny sé gük te kin te té ben, ez a men tes ség a
UNHCR-nál tör tént al kal ma zá suk meg szû né sét köve tõen
is foly ta tó dik;

c) Men tes ség hi va ta los poggyá szuk meg vizs gá lá sa és
le fog la lá sa, va la mint sze mé lyes poggyá szuk le fog la lá sa
alól;

d) Men tes ség ka to nai szol gá la ti kö te le zett ség, il let ve
más szol gá la ti kö te le zett ség alól;

e) Men tes ség ma guk, há zas tár suk, va la mint azon csa -
lád tag ja ik te kin te té ben, akik nek el tar tá sá ról gon dos kod -
nak, a be ván dor lást kor lá to zó sza bá lyok, va la mint a kül -
föl di ek be je len té sé re vo nat ko zó elõ írások alól;

f) Men tes ség a UNHCR ál tal fi ze tett il let mény és egyéb
já ran dó ság te kin te té ben az adó zás bár mely for má ja alól;

g) Men tes ség a köz vet len adó zás min den for má ja alól az 
Or szá gon kí vü li for rás ból szár ma zó jö ve del mük te kin te té -
ben;

h) Az Iro da ve ze tõ, va la mint UNHCR Iro dá hoz ren delt
bár mely UNHCR tiszt vi se lõ ál tal a ma gyar pi a con vá sá rolt 
áru cik kek ben, il let ve szol gál ta tá sok ban fog lalt ál ta lá nos
for gal mi és jö ve dé ki adót az adó ha tó sá gok a dip lo má ci ai
kép vi se le tek és tag jai ré szé re ki ala kí tott ál ta lá nos for gal mi 
és jö ve dé ki adó vissza té rí té si sza bá lyok nak és fel té te lek -
nek meg fele lõen té rí tik vissza;

i) A szük sé ges ví zu mok, en ge dé lyek in gye nes és azon -
na li jó vá ha gyá sa és ki adá sa, va la mint hi va ta los fel ada ta ik
el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben sza bad moz gás biz to sí tá -

sa az Or szág te rü le tén, il let ve az Or szág ba  való be uta zás -
nál és az on nan  való ki uta zás nál;

j) A UNHCR tiszt vi se lõk azon há zas tár sai, akik nek
e stá tu szát az Egye sült Nem ze tek iga zol ja, to váb bá ház tar -
tá suk hoz tar to zó azon csa lád tag ja ik, akik nek el tar tá sá ról
gon dos kod nak, az Or szág ban  való tar tóz ko dá suk ide je
alatt, mun ka vál la lá si en ge dély nél kül vál lal hat nak mun kát 
a ma gyar mun ka erõ pi a con;

k) Jo guk van az Or szág ban kül föl di fi ze tõ esz kö zök kel,
kül föl di de vi za szám lá val, ingó és in gat lan tu laj don nal ren -
del kez ni, il let ve ilyet fenn tar ta ni, va la mint jo guk van a
UNHCR-nál  való al kal ma zá suk meg szû né se kor az Or -
szág ból azt a pénz össze get ki vin ni, amely nek bir tok lá sá ra
meg fe le lõ okuk van;

l) Nem zet kö zi vál ság ide jén õket, há zas tár su kat és
olyan csa lád tag ja i kat, akik nek el tar tá sá ról gon dos kod nak,
a dip lo má ci ai kép vi se lõk kel azo nos vé de lem és ha za té ré si
könnyí té sek il le tik meg;

m) Jo guk van sze mé lyes hasz ná lat ra vám men te sen be -
hoz ni:

(i) be ren de zé si tár gya i kat és sze mé lyes hasz ná la ti tár -
gya i kat, egy vagy több szál lít mány ban és ezt köve tõen pe -
dig a to váb bi szük sé ges ki egé szí té se ket, ide ért ve a gép jár -
mû ve ket, az Or szág nak az oda akk re di tált dip lo má ci ai
kép vi se lõk re és/vagy nem zet kö zi szer ve ze tek tag ja i ra vo -
nat ko zó sza bá lyo zá sá val össz hang ban,

(ii) sze mé lyes hasz ná lat ra vagy fo gyasz tás ra és nem
aján dé ko zás ra vagy el adás ra szol gá ló cik ke ket éssze rû
mennyi ség ben;

n) Jo guk van ház tar tá si al kal ma zot ta kat fog lal koz tat ni
az Or szág nak a dip lo má ci ai kép vi se le tek tag ja i ra vo nat ko -
zó sza bá lyai sze rint.

3. Azok a UNHCR tiszt vi se lõk, akik a fo ga dó ál lam ál -
lam pol gá rai, il let ve ál lan dó la ko sai, csak az Egyez mény -
ben le fek te tett ki vált sá go kat és men tes sé ge ket él ve zik.

X. Cikk

Helyben szerzõdtetett, órabérben foglalkoztatott
személyzet

1. A hely ben szer zõd te tett és óra bér ben fog lal koz ta tott
sze mély zet tag jai, akik a UNHCR ré szé re lát nak el fel ada -
to kat, men te sek hi va ta los mi nõ sé gük ben szó ban, il let ve
írás ban tett nyi lat ko za ta ik és összes egyéb te vé keny sé gük
te kin te té ben a jog ha tó ság alól.

2. A hely ben al kal ma zott sze mély zet al kal ma zá sá nak
fel té te lei össz hang ban áll nak az Egye sült Nem ze tek meg -
fe le lõ ha tá ro za ta i val, Sza bály za tá val és sza bá lya i val.
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XI. Cikk

Kiküldött szakértõk

1. A ki kül dött szak ér tõ ket ki kül de té sük tar ta ma alatt,
ide ért ve az uta zás idõ tar ta mát is, meg il le tik a fel ada tuk nak 
tel jes füg get len ség ben  való el lá tá sá hoz szük sé ges ki vált -
sá gok és men tes sé gek. Kü lö nö sen az aláb bi a kat él ve zik:

a) Men tes sé get az õri zet be vé tel vagy fog va tar tás alól,
va la mint sze mé lyes poggyá szuk le fog la lá sa alól;

b) Men tes sé get min den ne mû jog ha tó ság alól a fel ada -
tuk tel je sí té se so rán szó ban és írás ban tett nyi lat ko za ta ik
és összes egyéb te vé keny sé gük te kin te té ben. Ez a men tes -
ség foly ta tó dik ak kor is, ha már meg szûn tek a UNHCR ki -
kül döt tei len ni;

c) Va la mennyi ira tuk és ok ira tuk sért he tet len sé gét;
d) Hi va ta los köz lé se ik cél já ból a rejt je lek hasz ná la tá nak 

jo gát, va la mint jo got arra, hogy le ve le zé sü ket fu tár, vagy
le pe csé telt poggyá szok út ján kap ják;

e) A kül föl di kor má nyok ide ig le nes hi va ta los ki kül de -
tés ben lévõ kép vi se lõ i vel azo nos könnyí té se ket a va lu ta-
és pénz vál tá si kor lá to zá sok te kin te té ben;

f) A dip lo má ci ai kép vi se lõk kel azo nos men tes sé ge ket
és könnyí té se ket a sze mé lyes poggyá szuk vo nat ko zá sá -
ban.

XII. Cikk

Értesítés

1. A UNHCR köz li a Kül ügy mi nisz té ri um mal a
UNHCR tiszt vi se lõk és ki kül dött szak ér tõk ne vét, va la -
mint e sze mé lyek stá tu szá nak vál to zá sa it.

2. A UNHCR tiszt vi se lõ it és a ki kül dött szak ér tõ ket
olyan ide ig le nes iga zo lás sal vagy spe ci á lis sze mély azo no -
sí tó iga zol vánnyal lát ják el, amely iga zol ja e Meg ál la po -
dás sze rin ti stá tu szu kat.

XIII. Cikk

Mentességekrõl  való lemondás

1. A UNHCR sze mély ze tét a ki vált sá gok és men tes sé -
gek az Egye sült Nem ze tek és a UNHCR ér de ké ben és nem
az érin tett egyé nek elõny ben ré sze sí té se cél já ból il le tik
meg. Az Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká rá nak joga és kö te les -
sé ge le mon da ni a UNHCR sze mély zet tag ja i nak men tes sé -
gé rõl min den olyan eset ben, ami kor, vé le mé nye sze rint, a
men tes ség aka dá lyoz ná az igaz ság szol gál ta tás me ne tét és
ar ról az Egye sült Nem ze tek és a UNHCR ér de ke i nek sé -
rel me nél kül le le het mon da ni.

2. A UNHCR és sze mély ze te kö te les az ille té kes ma -
gyar ha tó sá gok kal min den kor együtt mû köd ni az igaz ság -
szol gál ta tás ren des me ne té nek meg könnyí té se és a rend -
õrhatósági sza bá lyok tisz te let ben tar tá sa, va la mint a je len
Meg ál la po dás ban biz to sí tott ki vált sá gok kal, men tes sé -
gek kel és könnyí té sek kel  való vissza élé sek el ke rü lé se ér -
de ké ben.

XIV. Cikk

Utazási igazolvány

1. A Kor mány el is me ri és el fo gad ja az ENSZ ál tal a
UNHCR tiszt vi se lõk ré szé re ki ál lí tott uta zá si iga zol ványt
(la is sez-pas ser), mint út le vél lel egyen ér té kû, ér vé nyes úti
ok mányt. Az ENSZ uta zá si iga zol vá nyá val ren del ke zõ
sze mé lyek ví zum ké rel me it, ha szük sé ges, a le he tõ leg -
gyor sab ban el kell bí rál ni.

2. A Kor mány meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket,
hogy meg könnyít se a UNHCR Iro dá ba hi va ta lo san meg hí -
vott sze mé lyek Or szág ba  való be lé pé sét, tar tóz ko dá sát,
va la mint on nan  való tá vo zá sát, te kin tet nél kül a meg hí vot -
tak ál lam pol gár sá gá ra.

XV. Cikk

Kiegészítõ megállapodások és viták rendezése

1. A Kor mány és a UNHCR a je len Meg ál la po dás vég -
re haj tá sá ra, amennyi ben mind két Fél kí vá na tos nak ta lál ja,
ki egé szí tõ meg ál la po dá so kat köt het.

2. A UNHCR és a Kor mány kö zött je len Meg ál la po -
dás ból vagy a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ból szár ma zó
vagy ah hoz kap cso ló dó bár mely vi tát bé ké sen ren de zik,
tár gya lá sok út ján vagy más olyan úton, amely ben a Fe lek
meg ál la pod nak, me lyek si ker te len sé ge ese tén a vi tát bár -
mely Fél ké ré sé re vá lasz tott bí ró ság elé ter jesz tik. Mind -
egyik Fél ki je löl egy vá lasz tott bí rót és az így ki je lölt két
vá lasz tott bí ró ki je löl egy har ma di kat, aki az el nök. Ha a
vá lasz tott bí rás ko dás ra irá nyu ló ké rel met kö ve tõ 30 na pon
be lül va la me lyik Fél nem je lölt ki egy vá lasz tott bí rót, vagy 
ha a két vá lasz tott bí ró ki je lö lé sét kö ve tõ 15 na pon be lül
nem je löl ték ki a har ma dik vá lasz tott bí rót, bár mely Fél
kér he ti a vá lasz tott bí ró ki je lö lé sét a Nem zet kö zi Bí ró ság
el nö ké tõl. A vá lasz tott bí rók dön té se i ket leg alább két sza -
va zat tal hoz hat ják. A bí ró ság el já rá si sza bá lya it a vá lasz -
tott bí rók ha tá roz zák meg, és a vá lasz tott bí ró ság költ sé ge it
a Fe lek a vá lasz tott bí rók ál tal meg ál la pí tott arány ban vi se -
lik. A vá lasz tott bí ró sá gi dön tés tar tal maz za azo kat az oko -
kat, ame lyen az ala pul és a dön tést a Fe lek a vita vég sõ el -
bí rá lá sa ként fo gad ják el.
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XVI. Cikk

Záró rendelkezések

1. A Fe lek jegy zék ben ér te sí tik egy mást ar ról, hogy a
Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ jogi el -
já rá so kat le foly tat ták. A Meg ál la po dás az utol só ér te sí tés
kéz hez vé te lé nek nap ján lép ha tály ba, és az e Cikk 4. be -
kez dé sé nek meg fe le lõ fel mon dá sá ig ma rad ha tály ban.

2. Bár mely olyan ügyet, amely rõl a Meg ál la po dás nem
ren del ke zik, a Fe lek az Egye sült Nem ze tek meg fe le lõ
szer ve i nek vo nat ko zó dön té se i vel és ha tá ro za ta i val össz -
hang ban ren dez nek. Mind egyik Fél tel jes sé gé ben és jó in -
du la tú an mér le ge li a má sik Fél ál tal e be kez dés alap ján be -
nyúj tott ja vas la to kat.

3. A Kor mány vagy a UNHCR ké ré sé re meg be szé lé se ket
tart hat nak a Meg ál la po dás mó do sí tá sa cél já ból. A mó do sí tá -
so kat írá sos meg ál la po dás for má já ban kell lét re hoz ni.

4. Je len Meg ál la po dás, va la mint a Kor mány és a
UNHCR kö zött je len Meg ál la po dás alap ján lét re jött ki -
egé szí tõ meg ál la po dá sok egy év vel azt köve tõen ve szí tik
ha tá lyu kat, hogy az egyik Fél ér te sí ti a má sik Fe let a Meg -
ál la po dás fel mon dá sá ról ho zott dön té sé rõl, azon ren del ke -
zé sek ki vé te lé vel, ame lyek a UNHCR-nak a Köz pont ban
vég zett te vé keny sé ge ren de zett meg szün te té sét, va la mint
tu laj do nuk el ide ge ní té sét sza bá lyoz zák.

5. A je len Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg 
ha tá lyát vesz ti az 1989-es Meg ál la po dás, ez azon ban nem
érin ti a Kor mány nak azon jo ga it, il let ve kö te le zett sé ge it,
me lyek az 1989-es Meg ál la po dás ke re té ben, a UNHCR
mû kö dé sé hez nyúj tott hoz zá já ru lá sa i val kap cso la to sak.

En nek hi te lé ül a Kor mány és a UNHCR alá ír ta ezen
Meg ál la po dást, an gol és ma gyar nyel ven, két pél dány ban.
Mind két szö veg egy aránt hi te les. A szö ve gek köz ti el té rés
ese tén az an gol szö veg irány adó.

Ké szült Bu da pes ten, 2008. feb ru ár 29. nap ján.

(Aláírások)

Melléklet

A Magyar Köztársaság Kormányának hozzájárulása
a UNHCR budapesti Globális Szolgáltató Központja

részére

Az 1069/2007. (IX. 4.) Korm. ha tá ro zat ren del ke zett a
Bu da pest XIII. ke rü let, Ipoly utca 5/b–c–d alatt ta lál ha tó,
25440/3 hely raj zi szá mú iro da épü let har ma dik, ne gye dik,
ötö dik és ha to dik szint je i nek a UNHCR Glo bá lis Szol gál -

ta tó Köz pont ja ré szé re tör té nõ, be bú to ro zott in gye nes
hasz ná lat ba adá sá ról, va la mint a te rem ga rázs ban meg fe le -
lõ szá mú par ko ló hely biz to sí tá sá ról.

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya hoz zá já rult, hogy fe -
de zi a be bú to ro zás költ sé ge it, az épü let fenn tar tá si költ sé -
ge it, va la mint a köz üze mi dí ja kat (ide nem ért ve a te le fon-
és szá mí tás tech ni kai költ sé ge ket) 10 év idõ tar tam ra.

En nek alap ján a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság
(KSZF) az aláb bi szol gál ta tá sok nyúj tá sát vál lal ja:

1. Bú to ro zás:
– a UNHCR ré szé re biz to sí tott négy szint (iro dák és

tár gya lók) egy sze ri be ren de zé se bú to rok kal
– a négy szin ten ta lál ha tó kony hák be bú to ro zá sa (gé -

pek, ét kész le tek és kony ha fel sze re lés nél kül)
– a mel lék he lyi sé gek fel sze re lé se sza ni te rek kel

2. Épü let üze mel te tés (a KSZF vi se li a költ sé ge ket):
– fû tés, kli ma ti zá lás
– víz- és csa tor na köz mû szol gál ta tás
– vi lá gí tás
– ta ka rí tás
– sze mét szál lí tás
– sza ni ter töl tõ anyag biz to sí tá sa (lét szám ará nyo san)
– 72 par ko ló hely biz to sí tá sa a te rem ga rázs ban
– re cep ci ós szol gá lat
– biz ton sá gi szol gá lat (õrök)

3. Épü let át ala kí tá sa:
– a fo lyo só kon el he lye zen dõ szá mí tás tech ni kai, sok -

szo ro sí tó és ital au to ma ták hoz szük sé ges há ló za ti kap cso -
lat ki épí té se (a UNHCR vi se li a költ sé ge ket)

– a mel lék he lyi sé gek ben ta lál ha tó zu hany zók vég sõ ki -
ala kí tá sa (a KSZF vi se li a költ sé ge ket)

– a VI. eme le ti er kély szom szé dos épü let bõl  való be ha -
to lást gát ló vá lasz fa lá nak át ala kí tá sa (a KSZF vi se li a költ -
sé ge ket)

4. Egyéb szol gál ta tá sok biz to sí tá sa:
– a IV. eme le ten ta lál ha tó szer ver szo ba UNHCR ál ta li

ki zá ró la gos hasz ná la ta
– be je len tés alap ján a föld szin ti kon fe ren cia-te rem

hasz ná la ta (a KSZF vi se li a költ sé ge ket; az esz kö zö ket és a 
mû köd te tõ sze mély ze tet az igény be vevõ biz to sít ja)

– a KSZF szer zõ dést köt a büfé üze mel te té sé re a
UNHCR-ral foly ta tott egyez te tés alap ján (a költ sé gek a
büfé üze mel te tõ jét ter he lik, me lye ket az el adá sok ból fe -
dez).”

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

(2) E tör vény 2. és 3.  §-a a Meg ál la po dás XVI. Cikk
1. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve e tör vény 2. és 3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
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ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben
ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja
meg.

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

5.  § A 4.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban
ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az
Egye sült Nem ze tek Me ne kült ügyi Fõ biz to sa kö zött Genf -
ben, 1989. ok tó ber 4-én alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl 
 szóló 23/1990. (II. 7.) MT ren de let.

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 XVII.
tör vény

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
Általános Konferenciája 19. ülésszakán elfogadott, 
a nõknek bármilyen bányában föld alatti munkára

alkalmazásáról  szóló 45. számú
 Egyezményének felmondásáról*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az
1939. évi I. tör vény ál tal ki hir de tett, a Nem zet kö zi Mun ka -
ügyi Szer ve zet Ál ta lá nos Kon fe ren ci á ja 19. ülés sza kán el -
fo ga dott, a nõk nek bár mi lyen bá nyá ban föld alat ti mun ká -
ra al kal ma zá sá ról  szóló 45. szá mú Egyez mé nyé nek
(a továb biak ban: Egyez mény) fel mon dá sá ra.

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

(2) Az Egyez mény fel mon dá sá nak ha tály ba lé pé sé vel
egy ide jû leg az 1935. év ben Genf ben tar tott Nem zet kö zi
Mun ka ügyi Egye te mes Ér te kez let ál tal a nõk nek bár mi -
lyen bá nyá ban föld alat ti mun ká ra al kal ma zá sa tár gyá -
ban ter ve zet alak já ban el fo ga dott nem zet kö zi egyez -
mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1939. évi I. tör vény ha tá -
lyát vesz ti.

(3) Az Egyez mény fel mon dá sá nak ha tály ba lé pé se
nap ját, va la mint a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ -
pont nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, an -
nak is mert té vá lá sát köve tõen, a Ma gyar Köz löny ben
ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja
meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért és a fog -
lal koz ta tás po li ti ká ért, va la mint a bá nyá sza ti ügye kért fe le -
lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

(5) E tör vény az Egyez mény fel mon dá sá nak ha tály ba lé -
pé 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 el nö ke

2008. évi XVIII.
tör vény

egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös sé gek
 és tag ál la ma ik, más rész rõl a Mon te neg rói

Köz tár sa ság kö zöt ti Sta bi li zá ci ós és Tár su lá si
Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl*

1. § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az
egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös sé gek és tag ál la ma ik, más -
rész rõl a Mon te neg rói Köz tár sa ság kö zöt ti Sta bi li zá ci ós és 
Tár su lá si Meg ál la po dás (a to váb bi ak ban: Meg ál la po dás)
kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

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

3. § A Meg ál la po dás hi te les ma gyar nyel vû szö ve gét a
tör vény mel lék le te tar tal maz za. 

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

(2) E tör vény 2. és 3. §-a a Meg ál la po dás 138. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve e tör vény 2. és 3. §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter an nak is mert té vá lá sát kö ve tõ en a Ma gyar Köz löny ben
ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja
meg.

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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. áp ri lis 7-i ülés nap ján fo gad ta el.
A törvény tel jes szö ve gét (mel lék le tek kel együtt) a Ma gyar Köz löny 2008.
évi 66. szá má nak II. kö te te CD-n tar tal maz za, ame lyet az elõ fi ze tõk nek ké -
rés re meg küldünk (te le fon: 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos -
ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357).
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
18/2008. (IV. 25.) EüM rendelete

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történõ befogadásáról, támogatással
történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról

 és kölcsönzésérõl  szóló
 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény 132.  § (3) be kez dés b) pont -
já ban,  valamint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i -
ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról
 szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let 51.  § (5) be -
kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) és b) pont já ban meg ál -
la pí tott feladat körömben 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 1.  § a) pont já ban meg ál la pí tott fel adat -
kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tár sa da lom biz to sí tá si
 támogatásba tör té nõ be fo ga dá sá ról, tá mo ga tás sal tör té nõ
ren de lé sé rõl, for gal ma zá sá ról, ja ví tá sá ról és köl csön zé sé -
rõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 12. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

2.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.
 (2) Az R. e ren de let mel lék le té vel meg ál la pí tott 12. szá -
mú mel lék le té nek ren del ke zé se it a ha tály ba lé pést köve -
tõen fel írt gyó gyá sza ti se géd esz köz vé nyek ese té ben kell
al kal maz ni.
 (3) E ren de let a hatályba lépését kö ve tõ 90. na pon ha tá -
lyát vesz ti.

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

Melléklet
a 18/2008. (IV. 25.) EüM rendelethez

1. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]

04 24 12 06 03 016 Per so nal Ak tív Test 50
db/do boz

”
szö veg részt köve tõen a
„

04 24 12 06 03 018 Op ti mum Test
”

szö veg gel egé szül ki.

2. Az R. 12. szá mú mel lék le té ben a
„

[Iso Meg ne ve zés]

06 03 12 06 06 026 Phi la delp hia
”

szö veg rész he lyé be a
„

06 03 12 06 06 026 Otto Bock Phi la delp hia
”

szö veg lép.

3. Az R. 12. szá mú mel lék le té ben a
„

[Iso Meg ne ve zés]

06 06 03 06 03 008 Reh band 4085
”

szö veg rész he lyé be a
„

06 06 03 06 03 008 Otto Bock Thum bo form
”

szö veg lép.

4. Az R. 12. szá mú mel lék le té ben a
„

[Iso Meg ne ve zés]

06 06 15 06 09 001 Reh band 7124
”

szö veg rész he lyé be a
„

06 06 15 06 09 001 Otto Bock Hy per-Ex 
Warm

”
szö veg lép.

5. Az R. 12. szá mú mel lék le té ben a
„

[Iso Meg ne ve zés]

06 12 03 12 03 017 Reh band 509
”

szö veg rész he lyé be a

3726 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/66. szám



„

06 12 03 12 03 017 Otto Bock Hal lux Val gus

”

szö veg lép.

6. Az R. 12. szá mú mel lék le té ben a

„

[Iso Meg ne ve zés]

06 12 06 03 03 017 Otto Bock Mal leo Sil co

”

szö veg rész he lyé be a

„

06 12 06 03 03 017 Otto Bock Mal leo Sen sa

”

szö veg lép.

7. Az R. 12. szá mú mel lék le té ben a

„

[Iso Meg ne ve zés]

06 12 09 06 03 007 Reh band 8156

”

szö veg rész he lyé be a

„

06 12 09 06 03 007 Otto Bock Genu Com bi
Stab le

”

szö veg lép.

8. Az R. 12. szá mú mel lék le té ben a

„

[Iso Meg ne ve zés]

06 12 09 06 03 067 Reh band 8152

”

szö veg rész he lyé be a

„

06 12 09 06 03 067 Otto Bock Genu Stab le

”

szö veg lép.

9. Az R. 12. szá mú mel lék le té ben a

„

[Iso Meg ne ve zés]

21 45 06 03 18 001 Da na lo gic 163 D

”

szö veg rész he lyé be a

„

21 45 06 03 18 001 Re So und RP70

”

szö veg lép.

10. Az R. 12. szá mú mel lék le té ben a
„

[Iso Meg ne ve zés]

21 45 03 06 03 18 001 Da na lo gic 501 D
”

szö veg rész he lyé be a
„

21 45 03 06 03 18 001 Re So und RP30
”

szö veg lép.

11. Az R. 12. szá mú mel lék le té ben a
„

[Iso Meg ne ve zés]
21 45 03 06 06 18 005 Re so und EZ5

”
szö veg rész he lyé be a
„

21 45 03 06 06 18 005 Re So und RP50
”

szö veg lép.

12. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]
04 06 06 12 09 004 Komp ri med AH kom bi nált

 karharisnya váll rög zí tõ vel
(stan dard)

”
szö veg részt köve tõen a
„

04 06 06 12 12 001 Sig va ris AH kom bi nált kar -
ha ris nya váll rög zí tõ vel
(mé re tes)

”
szö veg gel egé szül ki.

13. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]
04 24 12 03 03 002 D-Cont Per so nal

”
szö veg részt köve tõen a
„

04 24 12 03 03 021 Dcont Per so nal Op ti mum
”

szö veg gel egé szül ki.

14. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]

06 12 09 06 03 007 Otto Bock Genu Com bi
Stab le

”
szö veg részt köve tõen a
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„

06 12 09 06 03 008 Otto Bock Genu Di re xa
”

szö veg gel egé szül ki.

15. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]

06 12 09 06 06 061 Medi hin ged knee lite air -
tex

”
szö veg részt köve tõen a
„

06 12 09 06 06 065 Otto Bock Genu Di re xa
Stab le hosszú

”
szö veg gel egé szül ki.

16. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]

06 30 18 06 03 077 So Light
”

szö veg részt köve tõen a
„

06 30 18 06 03 078 Har mony Silk
”

szö veg gel egé szül ki.

17. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]

09 30 04 06 09 013 Mo li ca re XS (720 ml)
”

szö veg részt köve tõen a
„

09 30 04 06 09 014 Tena Flex Plus S (1190 ml)
”

szö veg gel egé szül ki.

18. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]

09 30 04 06 12 023 Phar mi co S (1350 ml)
”

szö veg részt köve tõen a
„

09 30 04 06 12 027 Seni Stan dard Plus Small
(1850 ml)

09 30 04 06 12 029 Tena Flex Su per S (1870
ml)

”
szö veg gel egé szül ki.

19. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]

09 30 04 06 18 031 Phar mi co M Night + (2900
ml)

”
szö veg részt köve tõen a
„

09 30 04 06 18 033 Seni Stan dard Plus Me di -
um (2650 ml)

”
szö veg gel egé szül ki.

20. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]

09 30 04 06 24 036 Ri bos lip Lar ge Plus (2235
ml)

”
szö veg részt köve tõen a
„

09 30 04 06 24 044 Seni Stan dard Plus Lar ge
(2950 ml)

09 30 04 06 24 045 Seni Stan dard Plus Ext ra
Lar ge (3000 ml)

09 30 04 06 24 046 Tena Flex Su per XL (3190
ml)

”
szö veg gel egé szül ki.

21. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]

09 30 09 09 09 005 LIA in con ti nen tia mos ha tó
pe len ká zó nad rág (pa mut)
XXL

”
szö veg részt köve tõen a
„

09 30 09 09 09 006 Tena fix Cot ton Spe ci al
S/M rög zí tõ nad rág

09 30 09 09 09 007 Tena fix Cot ton Spe ci al
L/XL rög zí tõ nad rág

09 30 09 09 09 008 Tena fix Cot ton Spe ci al
XXL rög zí tõ nad rág

”
szö veg gel egé szül ki.

22. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]

12 16 06 03 03 005 Elekt ra–6000, elektromos
”

szö veg részt köve tõen a
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„

12 16 09 03 03 001 Elekt ra–7000, elektromos
”

szö veg gel egé szül ki.

23. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]

21 03 03 63 03 007 Ke mény ré teg- és tük rö zõ -
dés men tes be vo nat mû -
anyag len csé re (op ti kus
ki vi te le zés)

”
szö veg részt köve tõen a
„

21 03 06 03 03 001 CRIS 224 (uni ver zá lis)
fröccs ön tött

21 03 06 03 03 002 CRIS 235 (uni ver zá lis)
fröccs ön tött

21 03 06 03 03 003 CRIS 242 (uni ver zá lis)
fröccs ön tött

”
szö veg gel egé szül ki.

24. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]

21 45 03 03 03 18 001 Oti con Digi Fo cus CIC
”

szö veg részt köve tõen a
„

21 45 03 03 03 18 002 Wi dex Sen so CIC
”

szö veg gel egé szül ki.

25. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]

21 45 03 06 03 18 001 Re So und RP30
”

szö veg részt köve tõen a
„

21 45 03 06 03 18 002 Pho nak Aero 23 MZ ITE

21 45 03 06 03 18 003 Wi dex Sen so CX
”

szö veg gel egé szül ki.

26. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]

21 45 03 06 06 18 001 Star key CC Axent MM
”

szö veg részt köve tõen a

„

21 45 03 06 06 18 003 Pho nak Aero 22 ITE
”

szö veg gel egé szül ki.

27. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]

21 45 06 03 18 003 Re so und BT 5
”

szö veg részt köve tõen a
„

21 45 06 03 18 005 Wi dex Sen so C8
”

szö veg gel egé szül ki.

28. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]

21 45 06 06 03 025 Ber na fon Opus 2 Mini
BTE

”
szö veg részt köve tõen a
„

21 45 06 06 03 027 Ri o net HB 53 P

21 45 06 06 03 028 Ri o net HB 36 MT
”

szö veg gel egé szül ki.

29. Az R. 12. szá mú mel lék le te a
„

[Iso Meg ne ve zés]

21 45 06 06 15 007 Pu re to ne In teg ra VD
”

szö veg részt köve tõen a
„

21 45 06 06 18 002 Wi dex Sen so C 18
”

szö veg gel egé szül ki.

30. Az R. 12. szá mú mel lék le té ben a
a)

,,

[Iso Meg ne ve zés]

04 03 06 03 03 011 Ult ra so nic
”

szö veg rész,

b)
,,

[Iso Meg ne ve zés]

04 03 06 06 03 015 Vo y a ge
”

szö veg rész,
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c)
,,

[Iso Meg ne ve zés]

12 16 06 03 03 001 RM–006 Re hab (ön in dí -
tós),  robbanómotoros

”
szö veg rész,

d)
,,

[Iso Meg ne ve zés]

12 16 06 03 03 003 EL-GO/M, elektromos
”

szö veg rész, va la mint

e)
,,

[Iso Meg ne ve zés]

12 16 06 03 03 004 Ber ko JO 20, elektromos
”

szö veg rész

ha tá lyát vesz ti.

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

55/2008. (IV. 25.) FVM
ren de le te

az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
az ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó

tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl szó ló
27/2007. (IV. 17.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

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

1. §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból az ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo -
ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl szó ló 27/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 4. § (1) be kez dé sé nek
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A gép be szer zé si te vé keny ség re igé nyel he tõ tá mo ga tás
mér té ke:]

„c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás ese -
tén, ha a 3. § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
cél te rü le ten 2008. áp ri lis 30-ig az MVH tá mo ga tá si dön tést
hoz, egy sé ge sen a gép-re fe ren cia ár leg fel jebb 75%-a;”

(2) Az R. 4. § (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Épí tett és be épí tett tech no ló gia be ru há zás te vé keny -
ség re igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke:]

„c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás
ese tén, ha a 3. § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro -
zott cél te rü le ten az ügy fél 2008. áp ri lis 30-ig az MVH
 támogatási dön tést hoz, a tech no ló gia be ru há zás szám lá val 
iga zolt ki adá sa i nak, de leg fel jebb a 3–7. szá mú mel lék le -
tek sze rin ti ma xi mum el szá mol ha tó ki adás és a tá mo ga tá si
egy ség re vo nat ko zó, ál lat egy ség ben ki fe je zett ál lat lét -
szám szor za tá nak leg fel jebb 75%-a;”

(3) Az R. 4. § (5) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[A te le pi inf ra struk tú ra fej lesz té sé vel kap cso la tos te vé -
keny ség re igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke:]

„c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás
ese tén, ha a 3. § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro -
zott cél te rü le ten 2008. áp ri lis 30-ig az MVH tá mo ga tá si
dön tést hoz, az épí té si nor ma gyûj te mény sze rin ti re fe ren -
cia ár leg fel jebb 75%-a;”

2. §

Az R. 9. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) A ki fi ze té si ké rel me ket 
a) 2008. év ben
aa) áp ri lis 1–30.,
ab) jú ni us 1–30.,
ac) szep tem ber 1–30.,
ad) de cem ber 1–31. kö zött;

b) 2009-tõl kez dõ dõ en éven te
ba) már ci us 1–31.,
bb) jú ni us 1–30.,
bc) szep tem ber 1–30.,
bd) de cem ber 1–31. kö zött le het be nyúj ta ni.”

3. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek re
is al kal maz ni kell.

(2) Az 1–2. §, va la mint e be kez dés a ha tály ba lé pést
 követõ har ma dik na pon ha tá lyát vesz ti.

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

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelete

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási
költségeinek támogatásáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Fogalommeghatározások

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ál la ti hul la: a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ -

gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö -
zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té -
nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról 
 szóló 1857/2006/EK Bi zott sá gi ren de let 2. cik ké nek
14. pont ja sze rin ti ál la ti te tem;

b) ál lat tar tó: az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély
vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa -
ság, aki/amely az ál lat tar tó gaz da ság ban az ál la tért ál lan dó 
vagy ide ig le nes jel leg gel fe le lõs;

c) TSE ren de let: az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
999/2001/EK ren de le te az egyes fer tõ zõ szi va csos agy ve -
lõ bán tal mak meg elõ zé sé re, az el le nük  való vé de ke zés re és 
a fel szá mo lá suk ra vo nat ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról;

d) ABP ren de let: az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
1774/2002/EK ren de le te a nem em be ri fo gyasz tás ra szánt
ál la ti mel lék ter mé kek re vo nat ko zó egész ség ügyi elõ -
írások meg ál la pí tá sá ról;

e) ár tal mat la ní tás: az ál lat tar tó te le pe ken ke let ke zõ ál -
la ti hul la ke ze lé se, fel dol go zá sa, ár tal mat la ní tá sa, ége té se
az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság en ge dé lyé vel ren del ke zõ ál -
la ti ere de tû hul la dé kot ke ze lõ, ár tal mat la ní tó, il let ve ége tõ
üzem ben. Ár tal mat la ní tás nak mi nõ sül az egyéb üzem ben
tör té nõ ár tal mat la ní tás is, amennyi ben ezt az ABP ren de let 
alap ján az ille té kes ál lat-egész ség ügyi ha tó ság en ge dé -
lyez te;

f) ál la ti hul lát ke ze lõ, ár tal mat la ní tó üzem: az ABP
ren de let I. mel lék le té nek 9. és 11. pont já ban meg ha tá ro -
zott lé te sít mény, amely nek mû kö dé sét az ál lat-egész ség -
ügyi ha tó ság en ge dé lyez te;

g) ál la ti hul lát ége tõ üzem: az ABP ren de let I. mel lék -
le te 32. pont já ban meg ha tá ro zott lé te sít mény, amely nek
mû kö dé sét az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság en ge dé lyez te;

h) gyûj tõ-át ra kó lé te sít mény: az ál lat-egész ség ügyi ha -
tó ság ál tal en ge dé lye zett, az ABP ren de let I. mel lék le te
8. pont já ban meg ha tá ro zott lé te sít mény, to váb bá az ál -
lat-egész ség ügyi ha tó ság ál tal nyil ván tar tás ba vett ál la ti
hul la gyûj tõ hely és gyep mes te ri te lep;

i) ál lat-egész ség ügyi ha tó ság: a Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve.

A támogatás célja

2.  §

A tá mo ga tás cél ja az ál lat tar tó te le pe ken ke let ke zõ ál la ti 
hul la el len õr zött, biz ton sá gos el szál lí tá sá nak és ár tal mat -
la ní tá sá nak elõ se gí té se, ez ál tal az ál lat-egész ség ügyi biz -
ton ság nö ve lé se.

A támogatás formája, mértéke

3.  §

(1) E ren de let alap ján vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
ve he tõ igény be az el hul lott ló, sza már, ösz vér, szar vas mar -
ha, bi valy, ser tés, juh, kecs ke, ba rom fi, nyúl el szál lí tá sa,
ár tal mat la ní tá sa so rán fel me rü lõ költ sé gek csök ken té sé re
(a továb biak ban: tá mo ga tott szol gál ta tás).

(2) A tá mo ga tás össze ge a szol gál ta tás ról ki ál lí tott
szám la net tó (ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal ma zó) ér -
té ké nek

a) a TSE ren de let alap ján TSE vizs gá lat ra kö te le zett
me zõ gaz da sá gi ha szon ál lat fa jok ese té ben az el szál lí tá si
és ár tal mat la ní tá si költ ség 100%-áig, de az el szál lí tás ra
vo nat ko zó an leg fel jebb 80 Ft/km, az ár tal mat la ní tás ra leg -
fel jebb 43 200 Ft/ton na össze gig,

b) az egyéb me zõ gaz da sá gi ha szon ál lat fa jok ese té ben
az el szál lí tá si költ ség 100%-áig, de leg fel jebb 80 Ft/km, és 
az ár tal mat la ní tá si költ ség 75%-os mér té ké ig, de leg fel -
jebb 26 800 Ft/ton na össze gig ter jed het.

(3) Az ál lat tar tó te lep hez tar to zó, a sa ját ál la ti hul lát ke -
ze lõ, ár tal mat la ní tó, il let ve ége tõ üzem (a továb biak ban:
sa ját ár tal mat la ní tó üzem) ese tén a tá mo ga tás mér té ke az
ál la ti hul la ár tal mat la ní tá sá hoz kap cso ló dó bel sõ el szá mo -
lás sze rin ti üze mel te té si költ ség 75%-áig, de leg fel jebb
10 ezer Ft/ton na össze gig ter jed het.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti sa ját ár tal mat la ní tó ese té ben
költ ség ként az üze mel te tés köz vet len költ sé gei ve he tõk
figye lembe.

(5) Gyûj tõ-át ra kó lé te sít mény bõl tör té nõ el szál lí tás ese -
tén a tá mo ga tás ki zá ró lag a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti
mér ték ben ve he tõ igény be.
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Támogatási jogosultság

4.  §

(1) Tá mo ga tott szol gál ta tás igény be vé te lé re az az ál lat tar -
tó (a továb biak ban: ked vez mé nye zett) jo go sult, aki (amely)

a) ügy fél-re giszt rá ci ós kö te le zett sé gé nek ele get tett;
b) nyi lat ko zik, hogy
ba) nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si

el já rás alatt, ille tõ leg ter mé sze tes sze mély ese té ben nem
áll gaz dál ko dá si te vé keny sé gé vel össze füg gõ vég re haj tá si
el já rás alatt,

bb) nincs le járt köz tar to zá sa,
bc) az egyes ál lat fa jok egy sé ges azo no sí tá si és nyil ván -

tar tá si kö te le zett sé gé re vo nat ko zó elõ írásokban fog lal tak -
nak ele get tesz,

bd) az el hul lott ál la tok kal kap cso la to san az ál lat-egész -
ség ügyi jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tá si és
be je len té si kö te le zett sé gé nek ele get tesz.

(2) A gyûj tõ-át ra kó lé te sít mény üze mel te tõ je az e ren -
de let ha tá lya alá tar to zó ál la ti hul lák gyûj tõ-át ra kó léte -
sítménybõl az ár tal mat la ní tó üzem be tör té nõ el szál lí tá sá ra
és ár tal mat la ní tá sá ra a ked vez mé nye zett ne vé ben ve he ti
igény be a tá mo ga tott szol gál ta tást, ez eset ben a ked vez -
mény zett ré szé re a szol gál ta tást a tá mo ga tás mér té ké vel
csök kent ve kell el szá mol nia.

5.  §

(1) Tá mo ga tás igény lé sé re jo go sult az a jogi sze mély
vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz dál ko dó szer ve zet
(a továb biak ban együtt: szol gál ta tó), aki/amely

a) ügy fél-re giszt rá ci ós kö te le zett sé gé nek ele get tett;
b) nyi lat ko zik ar ról, hogy a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj -

tá sa kor
ba) nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si

el já rás alatt,
bb) le járt köz tar to zá sa nincs;
c) az ál la ti hul la el szál lí tá sá ra, il let ve az ál la ti hul la

gyûj té sé re, ke ze lé sé re, ár tal mat la ní tá sá ra, ille tõ leg ége té -
sé re az ál lat egész ség ügyi ha tó ság ál tal ki adott en ge déllyel
ren del ke zik.

(2) Az ál lat tar tó te lep hez tar to zó sa ját ár tal mat la ní tó
üzem ese tén bel sõ nyil ván tar tást kell ve zet ni, amely tar tal -
maz za az el hul lott ál la tok mennyi sé gét, azo no sí tá sát és a
3.  § (4) be kez dé se sze rin ti üze mel te té si költ sé gek el kü lö -
ní tett el szá mo lá sát is.

A támogatott szolgáltatás igénybevétele

6.  §

(1) E ren de let alap ján ki zá ró lag az ál la ti hul la el szál lí tá -
sa és ár tal mat la ní tá sa mi nõ sül tá mo ga tott szol gál ta tás nak.

(2) A szol gál ta tó a ked vez mé nye zett ré szé re az el vég -
zett szol gál ta tás ról – a 3.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – szám lát ál lít ki, amely té te le sen tar tal maz za az
el vég zett szol gál ta tás meg ne ve zé sét, el len ér té két, va la -
mint a szol gál ta tás el len ér té ké nek tá mo ga tás-tar tal mát. Az 
el szál lí tá si költ sé get tar tal ma zó szám lá kon fel kell tün tet ni 
a szál lí tá si tá vol sá got is.

(3) A ked vez mé nye zett a szol gál ta tó nak a brut tó szám -
la ér ték és a tá mo ga tás tar ta lom kü lön bö ze tét fi ze ti meg.

(4) Amennyi ben a szol gál ta tó – a ked vez mé nye zett jo -
go sult sá gá nak hi á nyá ban – nem kap ja meg a tá mo ga tást, a
szol gál ta tást igény be vevõ kö te les a brut tó szám la ér té ket a
szol gál ta tó nak meg fi zet ni.

(5) Gyûj tõ-át ra kó lé te sít mény ese tén a gyûj tõ-át ra kó lé -
te sít mény kép vi se lõ je írás ban nyi lat ko zik arra vonatko -
zóan, hogy csak a 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti ál la tok ra vo -
nat ko zó an ve szi igény be a tá mo ga tott szol gál ta tást.

A támogatás igénylése

7.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met a szol gál ta tó az 1. szá mú mel -
lék let sze rin ti adat la pon a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz -
té si Hi va tal Pi a ci és Kül ke res ke del mi In téz ke dé sek Igaz -
ga tó sá gá hoz (a továb biak ban: MVH) pos tai úton ha von ta
egy al ka lom mal, a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap utol só nap -
já ig nyújt hat ja be. A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ ha -
tályú.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez – a (3) be kez dés ben fog -
lal tak ki vé te lé vel – csa tol ni kell:

a) a tá mo ga tott szol gál ta tás ról ki ál lí tott szám la má so la -
tát, szál lí tá si szol gál ta tás ese tén a szál lí tó le vél vagy a szál -
lí tói össze sí tõ má so la tát is, me lyet – a ki zá ró lag szál lí tást
vég zõ szol gál ta tó ese té ben az ár tal mat la ní tó el len jegy zett;

b) éven te egy al ka lom mal, az elsõ igény lés kor
ba) az 5.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti en ge dély má -

so la tát,
bb) a ked vez mé nye zett ál tal ki ál lí tott a 2. szá mú mel -

lék let sze rin ti adat la pot és nyi lat ko za tot, vagy
bc) gyûj tõ-át ra kó lé te sít mény bõl tör té nõ el szál lí tás

ese tén a gyûj tõ-át ra kó lé te sít mény kép vi se lõ jé nek a 6.  §
(5) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tát.

(3) Amennyi ben a 4.  § sze rin ti jo go sult sá gi fel té te lek -
hez kap cso ló dó an a 2. szá mú mel lék let sze rint adott nyi lat -
ko zat ban vál to zás kö vet ke zik be azt a ked vez mé nye zett
azon nal kö te les a szol gál ta tó felé je lez ni.

(4) Az ál lat tar tó te lep hez tar to zó sa ját ár tal mat la ní tó
üzem ese tén a tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell az 5.  §
(2) be kez dé se sze rin ti bel sõ el szá mo lá si bi zony lat má so la -
tát, to váb bá éven te egy al ka lom mal, az elsõ igény lés kor az
5.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti en ge dély má so la tát.
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(5) Tá mo ga tás csak a szol gál ta tó ál tal a ked vez mé nye -
zet tek nek biz to sí tott tá mo ga tás tar ta lom mér té ké ig igé -
nyel he tõ. A szol gál ta tó csak ak kor igé nyel he ti a tá mo ga -
tást, ha a ked vez mé nye zett ré szé re a tá mo ga tás mér té ké vel 
csök ken tett költ sé gen nyúj tot ta a szol gál ta tást. A tá mo ga -
tás – ugyan azon el szá mol ha tó költ sé gek fe de zé sé re – nem
hal moz ha tó más nem ze ti, he lyi, re gi o ná lis vagy kö zös sé gi
tá mo ga tás sal.

(6) Amennyi ben a tá mo ga tá si ké re lem nem fe lel meg az
e ren de let ben elõ írt fel té te lek nek, vagy más ok ból ki egé -
szí tés re, ki ja ví tás ra szo rul, az MVH a szol gál ta tót egy sze ri 
al ka lom mal a hi á nyok meg je lö lé se mel lett ti zen öt na pos
ha tár idõ ki tû zé sé vel a hi bák ki ja ví tá sá ra, il let ve a hi á nyos -
sá gok pót lá sá ra szó lít ja fel.

A támogatás forrása és kifizetése

8.  §

(1) A tá mo ga tás for rá sa a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té ri um Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem-tá mo -
ga tá sok elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám la, szá ma:
10032000-01220191-51200002.

(2) A be nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem tel jes sé gé nek el -
len õr zé sét köve tõen az MVH a tá mo ga tás ról be ér ke zé si
sor rend alap ján, a szol gál ta tó ré szé re ked vez mé nye zet ten -
kén ti rész le te zés ben dön tést hoz. Az MVH a dön tés rõl ér -
te sí ti a ked vez mé nye zet tet is.

(3) A ki fi ze tést az MVH a for rás ren del ke zés re bo csá tá -
sát kö ve tõ 30 na pon be lül tel je sí ti.

Ellenõrzés, jogkövetkezmények

9.  §

(1) E ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás ra vo nat ko zó an 
a jo go sult sá gi kö ve tel mé nyek nek az ABP ren de let tel, a

TSE ren de let tel, az ál la tok je lö lé sé vel, va la mint a te nyé -
sze tek nyil ván tar tá sá val kap cso la tos el len õr zé sé re az ál -
lat-egész ség ügyi ha tó ság jo go sult.

(2) Amennyi ben az el len õr zés so rán be bi zo nyo so dik,
hogy a szol gál ta tás hoz kap cso ló dó jo go sult sá gi fel té te lek
nem tel je sül tek, úgy az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság tá jé -
koz tat ja az MVH-t, amely a jo go su lat lan igény be vé tel rõl
ha tá ro za tot hoz.

Záró rendelkezések

10.  §

(1) E ren de let 2008. má jus 1-jén lép ha tály ba az zal,
hogy ren del ke zé se it a 2008. már ci us 15-tõl igény be vett
szol gál ta tá sok ra is al kal maz ni kell. A 2008. már ci us 15. és
a ren de let ha tály ba lé pé se kö zött igény be vett szol gál ta tá -
sok ese tén a tá mo ga tá si ké re lem 2008. jú ni us 20-ig nyújt -
ha tó be.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egyes
ál la ti ere de tû mel lék ter mé kek ár tal mat la ní tá sá nak tá mo -
ga tá sá ról  szóló 20/2007. (III. 30.) FVM ren de let ha tá lyát
vesz ti az zal, hogy azt a 2008. már ci us 15. elõtt el vég zett
szol gál ta tá sok ra még al kal maz ni kell az zal az el té rés sel,
hogy a ké rel me ket 2008. jú ni us 20-ig le het be nyúj ta ni.

11.  §

E ren de let az ag rár- és er dé sze ti ága zat ban nyúj tott ál la -
mi tá mo ga tá sok ról  szóló 2006/C 319/01. szá mú kö zös sé gi
irány mu ta tá sok, 2007–2013. ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá -
si prog ra mot tar tal maz.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Székhely címe: ���� ................................................................... (helység) ........................... út/utca/tér ......... hsz.

Levelezési címe: ���� ................................................................ (helység) ........................... út/utca/tér ......... hsz.

Felelõs vezetõ neve: ............................................................................................................ Tel.: .................................

Felelõs ügyintézõ neve: ....................................................................................................... Tel.: .................................

2. Az igényelt támogatás adatai:
2.1. Tárgyidõszak: ............. év ................... hónap
2.2 Az elszállított állati hullával kapcsolatos összesítõ adatok

Az elszállított állati hulla
Elszámolt szállítási
távolság összesen

(km)

A kiállított számlák
összes nettó értéke

(Ft)

A kiállított számlák
támogatás tartalma
(igényelt támogatás)

(Ft)
megnevezése

mennyisége
(kg)

Összesen:

2.3. Az ártalmatlanított állati hullával kapcsolatos összesítõ adatok

Az ártalmatlanított állati hulla
A kiállított számlák összes

nettó értéke
(Ft)

A kiállított számlák
támogatás tartalma
(igényelt támogatás)

(Ft)
megnevezése

mennyisége
(kg)

Összesen:

Igényelt támogatás mindösszesen: .............. Ft, azaz ................................ forint.

3. Nyilatkozatok:
3.1. Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor
3.1.1 nem állok csõd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,
3.1.2. lejárt köztartozásom nincs.
3.2. Nyilatkozom, hogy rendelkezem az állat-egészségügyi hatóság által kiadott mûködési engedéllyel.

Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ..............................................
.........................................................

kérelmezõ (cégszerû) aláírása
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Mellékletek:

1. A támogatott szolgáltatatást igénybe vevõk által kitöltött adatlapok.

2. Gyûjtõ-átrakó létesítménybõl történõ elszállításkor a gyûjtõ-átrakó létesítmény 6. § (5) bekezdés szerinti nyilatko-
zata.

3. Az elszállításról és az ártalmatlanításról kiállított számlák másolatai. A szállítási számlákhoz mellékelni kell a
szállítólevél másolatát, amelyet az ártalmatlanító ellenjegyezett.

4. Állattartó telephez tartozó saját ártalmatlanító üzem esetén a belsõ nyilvántartás másolata.

5. Elsõ igényléskor az állat-egészségügyi hatóság által kiadott engedély másolatát [5. § (1) bek. c) pont].

2. számú melléklet az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelethez

Adatlap és nyilatkozat
az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ
támogatott szolgáltatáshoz

1. A kedvezményezett adatai:

Név: ................................................................................................................................................................................

Ügyfél-regisztrációs szám: ����������

Telephely címe:
���� ...................................................................................... (helység) ................................. út/utca/tér ......... hsz.

Telephely tenyészetkódja: �������

2. Az állatállományra vonatkozó adatok:
Az állatfaj megnevezése: ................................................................................................................................................

3. Nyilatkozom, hogy
a) nem állok csõd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve természetes személy esetén gazdálkodási tevékenysé-

gemmel összefüggõ végrehajtási eljárás alatt,
b) lejárt köztartozásom nincs,
c) az egyes állatfajok egységes azonosítási és nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó szabályozásban foglaltaknak

eleget teszek,
d) az elhullott állatokkal kapcsolatosan az állat-egészségügyi jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és beje-

lentési kötelezettségemnek eleget teszek.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben
a) a 3. pont szerinti nyilatkozatban szereplõ feltételekben változás történik, azt a szolgáltató felé azonnal jelzem,
b) megállapítást nyer, hogy a támogatásra nem vagyok jogosult az állati hulla elszállítását és megsemmisítését végzõ

szolgáltató részére a számla teljes összegét megfizetem.

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: .............................., ......... év .......... hónap ......... nap

.................................................................
a kedvezményezett (cégszerû) aláírása
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Alkotmánybíróság
56/2008. (IV. 25.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
20/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro za ta el len ha tár idõn túl be nyúj -
tott ki fo gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

A ma gán sze mély kez de mé nye zõ 2008. ja nu ár 8-án az
Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott, de még ki nem hir de tett tör -
vény meg erõ sí té sé re irá nyu ló nép sza va zá si kez de mé nye -
zés ként alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb biak ban: OVB)
hi te le sí tés cél já ból a kö vet ke zõ kér dés ben: „Meg erõ sí ti-e
Ön az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról és a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás ter mé szet be ni el lá tá sai igény be vé te lé -
nek rend jé rõl az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott tör vény
azon ren del ke zé sét, hogy nem ki zá ró la gos ál la mi tu laj don -
ban álló, zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa sá gi for má ban
lé te sül je nek egész ség biz to sí tá si pénz tá rak?” Az OVB az
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sé re be nyúj -
tott in dít ványt a 2008. ja nu ár 8-i ülé sén ho zott 20/2008.
(I. 8.) ha tá ro za tá val (a továb biak ban: OVBh.) ha tás kö ré -
nek hi á nyá ban el uta sí tot ta. Az OVB az OVBh.-ban tá jé -
koz ta tást adott a jog or vos lat le he tõ sé gé rõl és an nak ha tár -
ide jé rõl. Az OVBh. köz zé té te lé re a Ma gyar Köz löny
2008. ja nu ár 11-én meg je lent, 2008. évi 4. szá má ban ke -
rült sor. A ki fo gás be nyúj tó ja az OVBh. el len 2008. ja nu ár
28-i kel te zés sel ki fo gást nyúj tott be, amely 2008. feb ru ár
1-jén ér ke zett az OVB-hez, majd ugyan azon a na pon az
Al kot mány bí ró ság ra.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben:
„Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj tõ ív,
ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos dön -

té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ ti zen öt
na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve – az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be nyúj ta ni.” Az OVB
ha tá ro za ta el le ni ki fo gás ez alap ján leg ké sõbb 2008. ja -
nuár 26-án ér kez he tett vol na meg ha tár idõ ben az
OVB-hez.

Mint ahogy arra az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi,
36/2004. (X. 6.) AB vég zé sé ben már rá mu ta tott: „a Ve.
4.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben – a tör vény ben sza bá lyo zott
más ha tár idõk höz ha son ló an – az OVB ha tá ro za ta el le ni
ki fo gás be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott ha tár idõ is jog vesz tõ,
és a ha tár idõ utol só nap ján 16 óra kor jár le. A Ve. 4.  §
(4) be kez dé se sze rint to váb bá a na pok ban meg ál la pí tott
ha tár idõ ket a nap tá ri na pok sze rint kell szá mí ta ni. Ezen
túl me nõ en a Ve. 116.  §-ának és 78.  § (1) be kez dé sé nek
együt tes al kal ma zá sá val az is meg ál la pít ha tó, hogy a ki fo -
gás meg ér ke zé se szá mít a be nyúj tás idõ pont já nak.” (ABH
2004, 1015.)

Mint hogy a je len ügy ben a 20/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro -
zat el len be nyúj tott ki fo gás a tör vény ben meg ha tá ro zott
ha tár idõ le jár ta után ér ke zett meg, az Al kot mány bí ró ság az 
el ké sett ki fo gást – a ko ráb bi dön té se i vel azo nos elvi ala -
pon el jár va – ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta
[28/1998. (VI. 16.) AB ha tá ro zat, (ABH 1998, 523.);
2/1999. (III. 3.) AB ha tá ro zat, (ABH 1999, 441.)].

Az Al kot mány bí ró ság vég zé sé nek köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben  való meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke,

elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 114/H/2008.

3736 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/66. szám



Az Alkotmánybíróság
57/2008. (IV. 25.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
21/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro za ta el len ha tár idõn túl be nyúj -
tott ki fo gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

A ma gán sze mély kez de mé nye zõ 2008. ja nu ár 8-án az
Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott, de még ki nem hir de tett tör -
vény meg erõ sí té sé re irá nyu ló nép sza va zá si kez de mé nye -
zés ként alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb biak ban: OVB)
hi te le sí tés cél já ból a kö vet ke zõ kér dés ben: „Meg erõ sí ti-e
Ön az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról és a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás ter mé szet be ni el lá tá sai igény be vé te lé -
nek rend jé rõl az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott tör vény
azon ren del ke zé sét, hogy egész ség biz to sí tá si szol gál ta tást
csak eb ben a tör vény ben fog lal tak sze rint lét re ho zott
egész ség biz to sí tá si pénz tár nyújt hat?” Az OVB az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sé re be nyúj tott in dít -
ványt a 2008. ja nu ár 8-i ülé sén ho zott 21/2008. (I. 8.) ha tá -
ro za tá val (a továb biak ban: OVBh.) ha tás kö ré nek hi á nyá -
ban el uta sí tot ta. Az OVB az OVBh.-ban tá jé koz ta tást
adott a jog or vos lat le he tõ sé gé rõl és an nak ha tár ide jé rõl.
Az OVBh. köz zé té te lé re a Ma gyar Köz löny 2008. ja nu ár
11-én meg je lent, 2008. évi 4. szá má ban ke rült sor. A ki fo -
gás be nyúj tó ja az OVBh. el len 2008. ja nu ár 28-i kel te zés -
sel ki fo gást nyúj tott be, amely 2008. feb ru ár 1-jén ér ke zett
az OVB-hez, majd ugyan azon a na pon az Al kot mány bí ró -
ság ra.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben:
„Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj tõ
ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos
dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ
ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró ság hoz cí -

mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be nyúj ta -
ni.” Az OVB ha tá ro za ta el le ni ki fo gás ez alap ján leg ké -
sõbb 2008. ja nu ár 26-án ér kez he tett vol na meg ha tár idõ -
ben az OVB-hez.

Mint ahogy arra az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi,
36/2004. (X. 6.) AB vég zé sé ben már rá mu ta tott: „a Ve.
4.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben – a tör vény ben sza bá lyo zott
más ha tár idõk höz ha son ló an – az OVB ha tá ro za ta el le ni
ki fo gás be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott ha tár idõ is jog vesz tõ,
és a ha tár idõ utol só nap ján 16 óra kor jár le. A Ve. 4.  §
(4) be kez dé se sze rint to váb bá a na pok ban meg ál la pí tott
ha tár idõ ket a nap tá ri na pok sze rint kell szá mí ta ni. Ezen
túl me nõ en a Ve. 116.  §-ának és 78.  § (1) be kez dé sé nek
együt tes al kal ma zá sá val az is meg ál la pít ha tó, hogy a ki fo -
gás meg ér ke zé se szá mít a be nyúj tás idõ pont já nak.” (ABH
2004, 1015.)

Mint hogy a je len ügy ben a 21/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro -
zat el len be nyúj tott ki fo gás a tör vény ben meg ha tá ro zott
ha tár idõ le jár ta után ér ke zett meg, az Al kot mány bí ró ság az 
el ké sett ki fo gást – a ko ráb bi dön té se i vel azo nos elvi ala -
pon el jár va – ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta
[28/1998. (VI. 16.) AB ha tá ro zat, (ABH 1998, 523.);
2/1999. (III. 3.) AB ha tá ro zat, (ABH 1999, 441.)].

Az Al kot mány bí ró ság vég zé sé nek köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben  való meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,

az Al kot mány bí ró ság el nö ke,
elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 115/H/2008.
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Az Alkotmánybíróság
58/2008. (IV. 25.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
22/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro za ta el len ha tár idõn túl be nyúj -
tott ki fo gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

A ma gán sze mély kez de mé nye zõ 2008. ja nu ár 8-án az
Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott, de még ki nem hir de tett tör -
vény meg erõ sí té sé re irá nyu ló nép sza va zá si kez de mé nye -
zés ként alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb biak ban: OVB)
hi te le sí tés cél já ból a kö vet ke zõ kér dés ben: „Meg erõ sí ti-e
Ön az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról és a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás ter mé szet be ni el lá tá sai igény be vé te lé -
nek rend jé rõl az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott tör vény
azon ren del ke zé se it, me lyek az egész ség biz to sí tás el lá tá -
sá nak mód ját eb ben a tör vény ben fog lal tak sze rint vál toz -
tat ják meg?” Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá -
nak hi te le sí té sé re be nyúj tott in dít ványt a 2008. ja nu ár 8-i
ülé sén ho zott 22/2008. (I. 8.) ha tá ro za tá val (a továb biak -
ban: OVBh.) ha tás kö ré nek hi á nyá ban el uta sí tot ta. Az
OVB az OVBh.-ban tá jé koz ta tást adott a jog or vos lat le he -
tõ sé gé rõl és an nak ha tár ide jé rõl. Az OVBh. köz zé té te lé re
a Ma gyar Köz löny 2008. ja nu ár 11-én meg je lent, 2008.
évi 4. szá má ban ke rült sor. A ki fo gás be nyúj tó ja az OVBh. 
el len 2008. ja nu ár 28-i kel te zés sel ki fo gást nyúj tott be,
amely 2008. feb ru ár 1-jén ér ke zett az OVB-hez, majd
ugyan azon a na pon az Al kot mány bí ró ság ra.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben:
„Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj tõ
ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos
dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ
ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró ság hoz cí -
mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be nyúj ta -
ni.” Az OVB ha tá ro za ta el le ni ki fo gás ez alap ján leg ké -
sõbb 2008. ja nu ár 26-án ér kez he tett vol na meg ha tár idõ -
ben az OVB-hez.

Mint ahogy arra az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi,
36/2004. (X. 6.) AB vég zé sé ben már rá mu ta tott: „a Ve.
4.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben – a tör vény ben sza bá lyo zott
más ha tár idõk höz ha son ló an – az OVB ha tá ro za ta el le ni
ki fo gás be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott ha tár idõ is jog vesz tõ,
és a ha tár idõ utol só nap ján 16 óra kor jár le. A Ve. 4.  §
(4) be kez dé se sze rint to váb bá a na pok ban meg ál la pí tott
ha tár idõ ket a nap tá ri na pok sze rint kell szá mí ta ni. Ezen
túl me nõ en a Ve. 116.  §-ának és 78.  § (1) be kez dé sé nek
együt tes al kal ma zá sá val az is meg ál la pít ha tó, hogy a ki fo -
gás meg ér ke zé se szá mít a be nyúj tás idõ pont já nak.” (ABH
2004, 1015.)

Mint hogy a je len ügy ben a 22/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro -
zat el len be nyúj tott ki fo gás a tör vény ben meg ha tá ro zott
ha tár idõ le jár ta után ér ke zett meg, az Al kot mány bí ró ság az 
el ké sett ki fo gást – a ko ráb bi dön té se i vel azo nos elvi ala -
pon el jár va – ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta
[28/1998. (VI. 16.) AB ha tá ro zat, (ABH 1998, 523.);
2/1999. (III. 3.) AB ha tá ro zat, (ABH 1999, 441.)].

Az Al kot mány bí ró ság vég zé sé nek köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben  való meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke,

elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 116/H/2008.

Az Alkotmánybíróság
59/2008. (IV. 25.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
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de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
23/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro za ta el len ha tár idõn túl be nyúj -
tott ki fo gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

A ma gán sze mély kez de mé nye zõ 2008. ja nu ár 8-án az
Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott, de még ki nem hir de tett tör -
vény meg erõ sí té sé re irá nyu ló nép sza va zá si kez de mé nye -
zés ként alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb biak ban: OVB)
hi te le sí tés cél já ból a kö vet ke zõ kér dés ben: „Meg erõ sí ti-e
Ön az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról és a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás ter mé szet be ni el lá tá sai igény be vé te lé -
nek rend jé rõl az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott tör vényt?”
Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té -
sé re be nyúj tott in dít ványt a 2008. ja nu ár 8-i ülé sén ho zott
23/2008. (I. 8.) ha tá ro za tá val (a továb biak ban: OVBh.) ha -
tás kö ré nek hi á nyá ban el uta sí tot ta. Az OVB az OVBh.-ban 
tá jé koz ta tást adott a jog or vos lat le he tõ sé gé rõl és an nak ha -
tár ide jé rõl. Az OVBh. köz zé té te lé re a Ma gyar Köz löny
2008. ja nu ár 11-én meg je lent, 2008. évi 4. szá má ban ke -
rült sor. A ki fo gás be nyúj tó ja az OVBh. el len 2008. ja nu ár
28-i kel te zés sel ki fo gást nyúj tott be, amely 2008. feb ru ár
1-jén ér ke zett az OVB-hez, majd ugyan azon a na pon az
Al kot mány bí ró ság ra.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben:
„Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj tõ
ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos
dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ
ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró ság hoz cí -
mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be nyúj ta -
ni.” Az OVB ha tá ro za ta el le ni ki fo gás ez alap ján leg ké -
sõbb 2008. ja nu ár 26-án ér kez he tett vol na meg ha tár idõ -
ben az OVB-hez.

Mint ahogy arra az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi,
36/2004. (X. 6.) AB vég zé sé ben már rá mu ta tott: „a Ve.
4.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben – a tör vény ben sza bá lyo zott
más ha tár idõk höz ha son ló an – az OVB ha tá ro za ta el le ni
ki fo gás be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott ha tár idõ is jog vesz tõ,
és a ha tár idõ utol só nap ján 16 óra kor jár le. A Ve. 4.  §
(4) be kez dé se sze rint to váb bá a na pok ban meg ál la pí tott
ha tár idõ ket a nap tá ri na pok sze rint kell szá mí ta ni. Ezen

túl me nõ en a Ve. 116.  §-ának és 78.  § (1) be kez dé sé nek
együt tes al kal ma zá sá val az is meg ál la pít ha tó, hogy a ki fo -
gás meg ér ke zé se szá mít a be nyúj tás idõ pont já nak.” (ABH
2004, 1015.)

Mint hogy a je len ügy ben a 23/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro -
zat el len be nyúj tott ki fo gás a tör vény ben meg ha tá ro zott
ha tár idõ le jár ta után ér ke zett meg, az Al kot mány bí ró ság az 
el ké sett ki fo gást – a ko ráb bi dön té se i vel azo nos elvi ala -
pon el jár va – ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta
[28/1998. (VI. 16.) AB ha tá ro zat, (ABH 1998, 523.);
2/1999. (III. 3.) AB ha tá ro zat, (ABH 1999, 441.)].

Az Al kot mány bí ró ság vég zé sé nek köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben  való meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke,

elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 117/H/2008.

Az Alkotmánybíróság
60/2008. (IV. 25.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
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ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
24/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro za ta el len ha tár idõn túl be nyúj -
tott ki fo gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

A ma gán sze mély kez de mé nye zõ 2008. ja nu ár 8-án az
Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott, de még ki nem hir de tett tör -
vény meg erõ sí té sé re irá nyu ló nép sza va zá si kez de mé nye -
zés ként alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb biak ban: OVB)
hi te le sí tés cél já ból a kö vet ke zõ kér dés ben: „Meg erõ sí ti-e
Ön a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sá nak mód já ról az
Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott tör vényt?” Az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sé re be nyúj tott
in dít ványt a 2008. ja nu ár 8-i ülé sén ho zott 24/2008. (I. 8.)
ha tá ro za tá val (a továb biak ban: OVBh.) ha tás kö ré nek hi á -
nyá ban el uta sí tot ta. Az OVB az OVBh.-ban tá jé koz ta tást
adott a jog or vos lat le he tõ sé gé rõl és an nak ha tár ide jé rõl.
Az OVBh. köz zé té te lé re a Ma gyar Köz löny 2008. ja nu ár
11-én meg je lent, 2008. évi 4. szá má ban ke rült sor. A ki fo -
gás be nyúj tó ja az OVBh. el len 2008. ja nu ár 28-i kel te zés -
sel ki fo gást nyúj tott be, amely 2008. feb ru ár 1-jén ér ke zett
az OVB-hez, majd ugyan azon a na pon az Al kot mány bí ró -
ság ra.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben:
„Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj tõ
ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos
dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ
ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró ság hoz cí -
mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be nyúj ta -
ni.” Az OVB ha tá ro za ta el le ni ki fo gás ez alap ján leg ké -
sõbb 2008. ja nu ár 26-án ér kez he tett vol na meg ha tár idõ -
ben az OVB-hez.

Mint ahogy arra az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi,
36/2004. (X. 6.) AB vég zé sé ben már rá mu ta tott: „a Ve.

4.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben – a tör vény ben sza bá lyo zott
más ha tár idõk höz ha son ló an – az OVB ha tá ro za ta el le ni
ki fo gás be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott ha tár idõ is jog vesz tõ,
és a ha tár idõ utol só nap ján 16 óra kor jár le. A Ve. 4.  §
(4) be kez dé se sze rint to váb bá a na pok ban meg ál la pí tott
ha tár idõ ket a nap tá ri na pok sze rint kell szá mí ta ni. Ezen
túl me nõ en a Ve. 116.  §-ának és 78.  § (1) be kez dé sé nek
együt tes al kal ma zá sá val az is meg ál la pít ha tó, hogy a ki fo -
gás meg ér ke zé se szá mít a be nyúj tás idõ pont já nak.” (ABH
2004, 1015.)

Mint hogy a je len ügy ben a 24/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro -
zat el len be nyúj tott ki fo gás a tör vény ben meg ha tá ro zott
ha tár idõ le jár ta után ér ke zett meg, az Al kot mány bí ró ság az 
el ké sett ki fo gást – a ko ráb bi dön té se i vel azo nos elvi ala -
pon el jár va – ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta
[28/1998. (VI. 16.) AB ha tá ro zat, (ABH 1998, 523.);
2/1999. (III. 3.) AB ha tá ro zat, (ABH 1999, 441.)].

Az Al kot mány bí ró ság vég zé sé nek köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben  való meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke,

elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 118/H/2008.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Örmény Önkormányzat
8. közgyûlése (2008.01.19) 10. sz. határozata

a Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

Az Or szá gos Ör mény Ön kor mány zat köz gyû lé se a
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi
LXXVII. tör vény és az azt mó do sí tó 2005. évi CXIV. tör -
vény alap ján meg al kot ta az Or szá gos Ör mény Ön kor -
mány zat aláb bi Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

Az Or szá gos Ör mény Ön kor mány zat a ma gyar iden ti tá -
su kat fenn tar tó, de ör mény szár ma zá sú, va la mint az ör -
mény iden ti tá su kat meg tar tó ma gyar ál lam pol gá rok leg -
ma ga sabb ér dek vé del mi szer ve ze te.

Az or szá gos ön kor mány zat hi va ta los meg ne ve zé se: Or -
szá gos Ör mény Ön kor mány zat (a to váb bi ak ban: or szá gos
ön kor mány zat).

Szék he lye és pos ta cí me: 1025 Bu da pest, Pa la ti nus u. 4.
Jel ké pe: Ara rat hegy szim bo li kus raj za (1. szá mú mel -

lék let).
Hi va ta los nyel ve: az ör mény és a ma gyar.

2.  §

(1) Az or szá gos ön kor mány zat köz gyû lé sé nek tag lét -
szá ma: 25 fõ. A köz gyû lés és a tiszt ség vi se lõk név so rát a
2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(2) Az or szá gos ön kor mány za ti köz gyû lés tag ja i nak
meg bí za tá sa az új ön kor mány za ti vá lasz tás nap já ig tart.

(3) Ör mény el le nes ma ga tar tást és cse le ke de tet ta nú sí tó
sze mé lyek tõl vagy tár sa sá gok tól az Or szá gos Ör mény Ön -
kor mány zat kép vi se lõi el ha tá ro lód nak, és ha szük sé ges,
fe gyel mi el já rást in dí ta nak.

II. Fejezet

AZ ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA,
FELADATA, HATÁSKÖRE

3.  §

Az or szá gos ön kor mány zat ön ál ló jogi sze mély.

4.  §

Az ön kor mány zat fel ada ta it az ön kor mány zat köz gyû -
lé se ha tá roz za meg a ha tá lyos jog sza bá lyok be tar tá sá val.
Az ön kor mány za ti fel adat- és ha tás kö rök a köz gyû lést il le -
tik meg.

(1) A köz gyû lés egyes ha tás kö re it el nö ké re, bi zott sá ga i -
ra ru ház hat ja. E ha tás kör gya kor lá sá ra uta sí tást ad hat,
e ha tás kört vissza von hat ja. A köz gyû lés tõl ka pott ha tás kör 
át nem ru ház ha tó.

(2) Az or szá gos ön kor mány zat el lát ja az ör mény ki -
sebb ség ér de ke i nek or szá gos, va la mint te rü le ti (re gi o ná lis, 
me gyei) kép vi se le tét és vé del mét. Az ör mény ki sebb ség
kul tu rá lis au to nó mi á já nak meg te rem té se ér de ké ben in téz -
mé nye ket hoz hat lét re és össze han gol ja azok mû kö dé sét.

(3) Az or szá gos ön kor mány zat vé le ményt nyil vá nít hat,
és kez de mé nye zést te het a fel adat- és ha tás kö ré be nem tar -
to zó, de a ki sebb sé gi kö zös sé get érin tõ ügyek ben.

5.  §

Az or szá gos ön kor mány zat – tör vényes ke re tei kö -
zött – ön ál ló an dönt:

a) el ne ve zé sé rõl, szék he lyé rõl, szer ve ze té rõl, szer ve -
ze té nek és mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i ról – az ala ku -
ló ülést kö ve tõ 3 hó na pon be lül;

b) költ ség ve té sé rõl, zár szám adá sá ról, va gyon lel tá ra
meg ál la pí tá sá ról, meg ha tá ro zott összeg ha tár fe let ti hi tel -
fel vé tel rõl;

c) törzs va gyo na kö ré rõl;
d) jel ké pe i rõl;
e) az ál ta la kép vi selt ki sebb ség or szá gos ün ne pe i rõl;
f) ki tün te té se i rõl, el is me rõ cí me i rõl, ezek oda íté lé sé -

nek fel té te le i rõl, sza bá lya i ról;
g) a ren del ke zé sé re álló rá dió- és te le ví zió csa tor na fel -

hasz ná lá sá nak el ve i rõl és mód já ról;
h) a ren del ke zé sé re álló köz szol gá la ti rá dió- és te le ví -

zió-mû sor idõ fel hasz ná lá sá nak el ve i rõl;
i) in téz mény ala pí tá sá ról, fenn tar tá sá ról, mû köd te té sé -

rõl, meg szün te té sé rõl, így kü lö nö sen alap- és kö zép fo kú
ki sebb sé gi ok ta tá si in téz mé nyek, to váb bá fel sõ ok ta tá si in -
téz mény vagy fel sõ ok ta tá si in téz mény ke re té ben meg va ló -
sí tan dó kép zés ala pí tá sá ról, fenn tar tá sá ról és mû köd te té sé -
rõl, il le tõ leg át vé te lé nek kez de mé nye zé sé rõl;

j) gaz dál ko dó szer ve zet és egyéb szer ve zet lét re ho zá -
sá ról;

k) szín ház mû köd te té sé rõl;
l) mú ze u mi ki ál lí tó hely, or szá gos gyûj tõ kör rel ren del -

ke zõ köz gyûj te mény lé te sí té sé rõl, fenn tar tá sá ról;
m) ki sebb sé gi könyv tár fenn tar tá sá ról;
n) mû vé sze ti, tu do má nyos in té zet, ki adó ala pí tá sá ról,

mû köd te té sé rõl;
o) jog se gély szol gá lat lét re ho zá sá ról és mû köd te té sé -

rõl;
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p) mû kö dé se kö ré ben pá lyá za tok ki írá sá ról, ösz tön díj
ala pí tá sá ról;

q) a köz ok ta tá si tör vény sze rin ti köz ok ta tá si meg ál la -
po dás nak az ok ta tá si mi nisz ter rel tör té nõ meg kö té sé rõl;

r) a köz ok ta tá si tör vény sze rin ti köz ok ta tá si meg ál la -
po dás nak a he lyi ön kor mány zat tal tör té nõ meg kö té sé rõl;

s) saj tó köz le mé nyek köz zé té te lé rõl;
t) a ki sebb sé gi utó név jegy zék össze ál lí tá sá ról, a ki -

sebb sé gi utó ne vek kel kap cso la tos meg ke re sé sek rõl;
u) ön kor mány za ti tár su lás lét re ho zá sá ról;
v) ér dek kép vi se le ti szerv hez tör té nõ csat la ko zás ról,

kül föl di ön kor mány zat tal tör té nõ együtt mû kö dé si meg ál -
la po dás meg kö té sé rõl;

w) el nök, el nök he lyet te sek, bi zott sá gi ta gok és bi zott -
sá gi el nö kök meg vá lasz tá sá ról;

x) ala pít vány lét re ho zá sá ról, ala pít vá nyi for rás át vé te -
lé rõl és át adá sá ról;

y) az ör mény ki sebb ség hez tar to zó la kos sá got e mi nõ -
sé gé ben érin tõ jog sza bá lyok meg al ko tá sá hoz, a ki sebb sé -
gi in téz mé nyek ve ze tõ i nek ki ne ve zé sé hez, a ki sebb ség hez 
tar to zók kép zé sé re vo nat ko zó dön té sek hez, va la mint az
ör mény ki sebb ség épí té sze ti em lé ke i nek meg õr zé sét érin -
tõ jog sza bá lyok meg al ko tá sá hoz az or szá gos ön kor mány -
zat ál lás pont já nak ki fe je zé sé rõl;

z) egyéb, tör vény ál tal meg ha tá ro zott, fel adat- és ha tás -
kö ré be tar to zó ügyek rõl.

6.  §

Az or szá gos ön kor mány zat
a) vé le ményt nyil vá nít – a he lyi ön kor mány zat ren de le -

te ki vé te lé vel – az ál ta la kép vi selt ki sebb sé ge ket e mi nõ sé -
gé ben érin tõ jog sza bá lyok ter ve ze té rõl, a me gyei, fõ vá ro si 
ön kor mány za ti ren de le tek rõl ak kor, ha az adott ki sebb ség
te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za tot nem ala kít;

b) vé le ményt nyil vá nít a ki sebb sé gek vé del mé vel kap -
cso la tos két- és több ol da lú nem zet kö zi meg ál la po dá sok
ha zai vég re haj tá sá ról és kez de mé nye zi az ab ban fog lal tak
ér vé nye sí té sé hez szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lét;

c) köz re mû kö dik – kü lön tör vény ben meg ha tá ro zot tak
sze rint – a ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá lasz tá sok meg tar -
tá sá hoz szük sé ges ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék kel kap -
cso la tos tá jé koz ta tá si fel ada tok el lá tá sá ban;

d) a kép vi selt ki sebb sé gek cso port ja it érin tõ kér dé sek -
ben köz igaz ga tá si szer vek tõl tá jé koz ta tást kér het, ré szük re 
ja vas la tot te het, a ha tás kö rük be tar to zó ügyek ben in téz ke -
dést kez de mé nyez het;

e) köz re mû kö dik a ha tás kör rel és ille té kességgel ren -
del ke zõ ál la mi szer vek kel az ál ta la kép vi selt ki sebb sé gek
alap-, kö zép- és fel sõ fo kú ki sebb sé gi ok ta tá sá nak szak mai
el len õr zé sé ben;

f) a ki sebb ség tör té nel mi ha gyo má nyok kal ren del ke zõ
te le pü lé se i nek és épí té sze ti em lé ke i nek meg õr zé sé vel és
ápo lá sá val kap cso la tos jog sza bá lyok (ide nem ért ve a he -
lyi ön kor mány zat ren de le tét) és a köz ok ta tá si tör vény vég -

re haj tá sá ról  szóló kor mány ren de le tek meg al ko tá sa kor – a
ki sebb ség hez tar to zók óvo dai ne ve lé sét, is ko lai ne ve lé sét
és ok ta tá sát érin tõ kér dé sek ben – az or szá gos ön kor mány -
zat egyet ér té se szük sé ges.

7.  §

Az or szá gos ön kor mány zat mû kö dé se kö ré ben pá lyá za -
to kat ír hat ki, ösz tön dí ja kat ala pít hat.

8.  §

A köz gyû lés ha tás kö ré bõl nem ru ház ha tók át az 5.  §  a),
b), c), d), e), j), k), l), m), n), o), p), q), r), t) pont já ban fel so -
rolt ha tás kö rök.

9.  §

Az át ru há zott ha tás kö rök gya kor lá sá ról és ered mé nye i -
rõl a köz gyû lés felé kell be szá mol ni.

10.  §

Az or szá gos ön kor mány zat a köz gyû lé se, an nak bi zott -
sá gai, az el nök és az el nök he lyet te sek út ján ál lan dó kap -
cso la tot tart fenn a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Nem ze ti és
 Etnikai Ki sebb sé gi Fõ osz tá lyá val, va la mint az Or szág gyû -
lés Ki sebb sé gi Jo gok Biz to sá val.

III. Fejezet

A KÖZGYÛLÉS MÛKÖDÉSE

A közgyûlés ülésterve

11.  §

(1) A köz gyû lés szük ség sze rint, de leg alább éven te  4 ülést 
tart.

(2) A köz gyû lés az ál ta la el fo ga dott éves ülés ter vet
figye lembe véve ülé se zik.

12.  §

(1) A köz gyû lés éves ülés terv-ter ve ze tét a bi zott sá gok
el nö kei és az el nök he lyet te sek köz re mû kö dé sé vel az el nök 
ál lít ja össze és ter jesz ti jó vá ha gyás cél já ból a köz gyû lés
elé. Az el nök (el nök he lyet te sek) biz to sít ják, hogy a tes tü -
let és bi zott sá ga i nak ülés ter ve kö zött meg fe le lõ össz hang
le gyen.
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(2) Az ülés terv össze ál lí tá sá hoz az el nök kö te les ja vas -
la tot kér ni a kép vi se lõk tõl és a bi zott sá gok tól.

13.  §

(1) Az ülés terv tar tal maz za:
a) az ülé sek ter ve zett idõ pont ját, na pi rend jét;
b) az egyes na pi ren di pon tok elõ adó it;
c) az elõ ké szí tés ben részt ve võ to váb bi sze mé lyek,

vagy szer vek meg je lö lé sét;
d) az elõ ter jesz tés el ké szí té sé nek ha tár ide jét;
e) egyéb szer ve zé si fel ada tok rög zí té sét, a fe le lõs sze -

mély ne vét (pl. év for du lók).

(2) A köz gyû lés kö vet ke zõ évi ülés ter vét de cem be ri
ülé sén hagy ja jóvá, mi nõ sí tett több sé gû dön tés sel.

14.  §

A köz gyû lés ala ku ló, ren des és rend kí vü li ülést tart.

Az alakuló ülés

15.  §

Az ala ku ló ülést a vá lasz tást kö ve tõ 30 na pon be lül az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke hív ja össze.

A rendkívüli ülés

16.  §

(1) Rend kí vü li ülést kell össze hív ni:
a) az el nök kez de mé nye zé sé re;
b) va la mely bi zott ság in dít vá nyá ra;
c) hat kép vi se lõ írás ban be nyúj tott in dít vá nyá ra.

(2) Az (1) be kez dés b) és c) pont ja sze rin ti in dít ványt az
el nök nél kell írás ban be nyúj ta ni. Az in dít vány nak tar tal -
maz nia kell a tár gya lás ra ja va solt ügy lé nye gét és a rend kí -
vü li ülés össze hí vá sá nak in do ka it.

(3) Az el nök a rend kí vü li ülést, az in dít vány be nyúj tá sá -
tól szá mí tott 5 mun ka na pon be lül, írás be li meg hí vó val kö -
te les össze hív ni.

A rendes ülés

17.  §

A köz gyû lés ülé sét össze kell hív ni, ha:
a) azt jog sza bály te szi kö te le zõ vé (pl. rend kí vü li ülés

vagy a köz igaz ga tá si hi va tal kez de mé nye zé se ese tén);

b) ha azt a köz gyû lés mun ka ter vé ben ha tá roz ta el;
c) ha az el nök így dönt.

A közgyûlés üléseinek szabályai

18.  §

(1) A tes tü let ülé se nyil vá nos.

(2) Zárt ülést tart: vá lasz tás, ki ne ve zés, fel men tés, ve ze -
tõi meg bí zás át adá sa, il le tõ leg vissza vo ná sa, fe gyel mi el -
já rás meg in dí tá sa, fe gyel mi bün te tés ki adá sa és ál lás fog la -
lást igény lõ sze mé lyi ügy tár gya lá sa kor, ha az érin tett a
nyil vá nos tár gya lás ba nem egye zik bele, to váb bá össze fér -
he tet len sé gi és ki tün te té si ügy tár gya lá sa kor.

(3) Zárt ülést ren del het el va gyo ná val való ren del ke zés
és az ál ta la ki írt pá lyá zat tár gya lá sa kor, ha a nyil vá nos tár -
gya lás üz le ti ér de ket sér te ne.

(4) A zárt ülé sen a köz gyû lés tag jai és – meg hí vá suk
ese tén – az érin tett(ek) és a szak ér tõ(k) ve het nek részt. A
szak ér tõk kö te le sek nyi lat ko za tot alá ír ni ar ról, hogy az el -
hang zott in for má ci ó kat csak az érin tett fél írá sos be le egye -
zé sé vel ad hat ják to vább.

(5) A nyil vá nos gyû lé sen meg je len tek a ré szük re ki je -
lölt he lye ken fog lal hat nak he lyet, az ülést sem mi lyen mó -
don nem za var hat ják. Hoz zá szól ni csak az ülés ve ze tõ jé -
nek elõ ze tes en ge dé lyé vel le het.

(6) A hall ga tó sá got a ta nács ko zás rend jé nek bár mi lyen
mó don tör té nõ meg za va rá sa kor az ülés ve ze tõ je rend re -
uta sít hat ja, is mé telt eset ben a te rem el ha gyá sá ra kö te lez -
he ti.

A közgyûlés összehívása

19.  §

(1) A köz gyû lés ülé sét az el nö ke, aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén az el nök he lyet te se(k) írás ban hív ja össze. Mind ket tõ -
jük aka dá lyoz ta tá sa ese tén a meg vá lasz tott kép vi se lõk kö -
zül a leg idõ sebb, mint kor el nök hív ja össze. Amennyi ben
õ is aka dá lyoz tat va van, a so ron kö vet ke zõ leg idõ sebb sze -
mély hív ja össze az ülést.

(2) Az ülés meg hí vó ját a na pi rend írá sos anya ga i val
együtt úgy kell kéz be sí te ni, hogy azt a kép vi se lõk és a
meg hí vot tak 5 nap pal az ülés elõtt meg kap ják.

(3) A meg hí vó nak tar tal maz nia kell az ülés he lyé nek,
nap já nak és kez dé si idõ pont já nak, a na pi rend tár gyá nak és
elõ adó já nak meg ne ve zé sét. A meg hí vó val együtt meg kell
kül de ni azo kat az elõ ter jesz tési ja vas la to kat is, me lyek nek
na pi rend re vé te lét a köz gyû lés el nö ke mel lõz te, mel lé kel -
ve a mel lõ zés in do kát.
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20.  §

(1) A köz gyû lés va la mennyi tag ját meg kell hív ni az
ülés re.

(2) A na pi ren di pon tok tól füg gõ en – ta nács ko zá si jog -
gal – meg le het hív ni szak ér tõ ket, a na pi ren di pont meg tár -
gya lá sá hoz szük sé ges sze mé lye ket.

(3) A köz gyû lés tag jai az ülés tel jes anya gát, a ta nács ko -
zá si jog gal meg hí vot tak a meg hí vá suk kal kap cso la tos na -
pi ren di pon tok hoz ké szí tett elõ ter jesz téseket kap ják meg.

(4) Zárt ülés elõ ké szí tõ anya gát csak a köz gyû lés tag jai
és az arra meg hí vott sze mé lyek kap hat ják meg. Az anyag
jobb fel sõ sar ká ban fel kell tün tet ni: „Zárt ülés anya ga: ...
sz. pél dány”.

(5) A zárt ülés tár gya lá si anya gát kü lön, el zár tan kell tá -
rol ni. A zárt ülés jegy zõ köny vé bõl leg alább két pél dány
ké szül, amely be az ülés részt ve või be te kint het nek, egy
pél dá nyát meg kell kül de ni a Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze -
tõ jé nek. A meg ho zott ha tá ro zat – a sze mé lyes ada tok ki vé -
te lé vel – nyil vá nos.

(6) A zárt ülés anya gá nak és jegy zõ köny vé nek ki vé te lé -
vel az ülé sek anya gá ba az ér dek lõ dõk – fel ügye let mel -
lett – be te kint het nek.

(7) A zárt ülés tár gya lá sá ról az ülés részt ve või, es kü jük -
nek meg fele lõen, nem nyi lat koz hat nak.

A közgyûlés tanácskozásának elõkészítése

21.  §

(1) Az ülé sen meg tár gya lás ra ke rü lõ ülés terv ben fog lalt
na pi ren di pon tok elõ ter jesz tései csak írás ban te he tõk.
Ugyan csak írás ban kell be nyúj ta ni mind azon elõ ter jesz -
téseket, me lyek a meg hí vón na pi ren di pont ként sze re pel -
nek, va la mint a sür gõs sé gi elõ ter jesz téseket. A sür gõs sé gi
elõ ter jesz tések írá sos anya gát leg ké sõbb az ülés nap ján,
an nak meg kez dé se elõtt kell szét osz ta ni.

(2) Az elõ ter jesz tésnek kö te le zõ tar tal mi ele me az adott
tárgy ban ho zott ko ráb bi köz gyû lé si ren del ke zé sek vég re -
haj tá sa és az érin tett tárgy kör rész le tes elem zé se, a ha tá ro -
za ti ja vas lat meg fo gal ma zá sa, in dok lá sa és az érin tett bi -
zott ság(ok) vé le mé nye.

(3) Az írá sos elõ ter jesz tés ter je del me – a ha tá ro za ti ja -
vas la ton és a mel lék le ten kí vül – ál ta lá ban nem ha lad hat ja
meg az öt gé pelt ol dalt.

(4) Nem bi zott sá gi elõ ter jesz tés ese tén az anya got – az
ülés elõtt – az ügy kör sze rint ille té kes bi zott ság min den
eset ben meg tár gyal ja. En nek el ma ra dá sá ról és in do ka i ról
az elõ adó – a na pi ren di pont tár gya lá sa so rán – kö te les a
köz gyû lést tá jé koz tat ni.

(5) Az ille té kes bi zott ság gal egyez te tett írás be li elõ ter -
jesz téseket leg ké sõbb a köz gyû lést meg elõ zõ 10. na pon
kell az el nök höz el jut tat ni.

(6) Az ör mény nyel vû elõ ter jesz tés mel lé csa tol ni kell
an nak ma gyar nyel vû for dí tá sát.

22.  §

(1) A köz gyû lés elé elõ ter jesz tést te het nek:
a) az el nök és he lyet te sei;
b) a bi zott ság(ok);
c) a kép vi se lõk.

(2) Az elõ ter jesz tések írás ban az el nök nél nyújt ha tók be.

23.  §

(1) Sür gõs sé gi in dít ványt írás ban az el nök, a he lyet te -
sei, a bi zott ság(ok) vagy kép vi se lõ ter jeszt het elõ. A sür -
gõs sé gi in dít vány na pi rend re vé te le egy perc ben in do kol -
ha tó. A sür gõs sé gi in dít vány tár gya lá sá ról a köz gyû lés
vita nél kül, mi nõ sí tett szó több sé gû ha tá ro zat tal dönt.

(2) A sür gõs ség el fo ga dá sa után az in dít ványt elsõ na pi -
ren di pont ként kell tár gyal ni.

(3) Ha a köz gyû lés a sür gõs sé gi in dít ványt nem fo gad ta
el, a köz gyû lés el dön ti, hogy na pi rend re ve szi-e és há nya -
dik na pi ren di pont ként tár gyal ja.

A közgyûlés megkezdése és vezetése

24.  §

(1) A köz gyû lé si ülés meg hí vó já ban meg je lölt kez dé si
idõ pont tól szá mí tott 30 perc el tel té vel ha tá ro zat kép te len -
ség ese tén a már meg je lent kép vi se lõk és meg hí vot tak nem 
kö te le sek to vább vá ra koz ni.

(2) Az ülés ha tá ro zat ké pes, ha azon a meg vá lasz tott
kép vi se lõk kö zül 13 fõ je len van. Ha tá ro zat kép te len ség
ese tén 8 mun ka na pon be lül újra össze kell hív ni az ülést. A 
ha tá ro zat ké pes sé get az ülés egész ide je alatt fi gye lem mel
kell kí sér ni.

(3) Az ülést at tól füg get le nül, hogy az el fo ga dott na pi -
ren di pon tok meg tár gya lás ra ke rül tek-e vagy sem, az ülés
kez de té tõl szá mí tott 4 óra múl va be kell re kesz te ni és az
el ma radt na pi ren di pon tok tár gya lá sá nak idõ pont ját egy -
sze rû szó több ség gel kell meg ha tá roz ni.

25.  §

(1) Az or szá gos ön kor mány zat köz gyû lé sé nek ülé se it az 
el nö ke, aka dá lyoz ta tá sa ese tén el nök he lyet te sei ve ze tik.
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Az el nök sa ját ha tás kö ré ben sza bá lyoz za az el nök he lyet te -
sek ülés ve ze tés sel össze füg gõ fel ada ta it.

(2) Az ülés el nö ke az ülés meg nyi tá sa, a ha tá ro zat ké pes -
ség meg ál la pí tá sa és a tá vol lé võk meg ál la pí tá sa után a ja -
va solt na pi rend is mer te té sé vel nyit ja meg a ta nács ko zást.
Tá jé koz ta tást ad a sür gõs sé gi in dít vány ról. A kép vi se lõk a
na pi ren di pon tok ra mó do sí tó ja vas la tot te het nek, majd a
na pi rend rõl a tes tü let vita nél kül ha tá roz. Meg vá laszt ja a
jegy zõ könyv ve ze tõ jét és hi te le sí tõ it.

A közgyûlés ülésének napirendje

26.  §

(1) A köz gyû lés ülé sé nek na pi rend jé re az ülés ve ze tõ je
tesz ja vas la tot, amely nek alap ján a na pi ren det vita nél kül,
egy sze rû szó több ség gel ál la pít ja meg, en nek ke re té ben
dönt azok nak a 17.  § (3) be kez dés sze rint meg kül dött elõ -
ter jesz téseknek a kér dé sé ben, ame lyek na pi rend re vé te lét
az el nök mel lõz te.

(2) A na pi rend el fo ga dá sa után az elõ ter jesz tõ az el fo ga -
dott na pi ren di pont hoz köt ve van, an nak vissza vo ná sá ra,
le vé te lé re csak a köz gyû lés egy sze rû szó több ség gel ho zott 
dön té se alap ján van le he tõ ség.

(3) A na pi ren di pon tok tár gya lá si sor rend jét az aláb bi ak
sze rint cél sze rû meg ha tá roz ni:

a) sür gõs ség gel el fo ga dott ügyek;
b) fel kért elõ adók, szak ér tõk köz re mû kö dé sé vel ké -

szült elõ ter jesz tések;
c) sze mé lyi kér dé sek;
d) ha tá ro za ti ja vas la tok;
e) tá jé koz ta tók;
f) egye bek.

(4) A tá jé koz ta tók ke re té ben írás ban szá mol nak be:
a) a le járt ha tár ide jû tes tü le ti ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról;
b) az el nök és a bi zott ság(ok) el nö kei az át ru há zott ha -

tás kör ben ho zott dön té sek rõl.

A felszólalások fajtái

27.  §

(1) Az ülé sen az aláb bi fel szó la lá sok ra ke rül het sor:
a) fel szó la lás ügy ren di kér dés ben;
b) na pi rend hez kap cso ló dó fel szó la lás;
c) na pi ren den kí vü li fel szó la lás.

Felszólalás ügyrendi kérdésekben

28.  §

(1) A tár gyalt na pi ren di pon tot érin tõ ügy ren di kér dés -
ben bár me lyik kép vi se lõ bár mi kor szót kér het.

(2) Az ügy ren di kér dés ben szót kérõ kép vi se lõ nek meg
kell je löl nie az SzMSz azon sza bá lyát, amely re hi vat ko zik.

(3) Amennyi ben az ülés el nö ke meg ál la pít ja, hogy a
hoz zá szó lás nem ügy ren di kér dés ben tör té nik, a kép vi se -
lõ tõl meg von ja a szót. Ez eset ben vi tá nak he lye nincs.

A közgyûlés elnökének jogköre, a napirendhez
kapcsolódó felszólalások

29.  §

(1) A köz gyû lés fel szó la lá si jo got ad hat a nem ta nács -
ko zá si jog gal meg hí vot tak nak. E kér dés ben vita nél kül,
egy sze rû szó több ség gel dönt.

(2) Fel szó lal ni, hoz zá szól ni csak ak kor és olyan sor -
rend ben le het, ahogy az ülés el nö ke, ál ta lá ban a je lent ke -
zés sor rend jé ben, elõ ze tesen meg ad ta a szót.

(3) En ge dély nél kü li meg szó la lás a ta nács ko zá si rend
meg za va rá sá nak mi nõ sül, ez eset ben az ülés el nö ke fi gyel -
mez tet he ti a hoz zá szó lót.

(4) Az ülés el nö ke min den na pi ren di pont ról kü lön vi tát
nyit, de ja vas la tot te het egyes na pi ren di pon tok össze vont
tár gya lá sá ra is. Az írás be li elõ ter jesz tést az elõ adó a vita
elõtt szó ban ki egé szít he ti, a ki egé szí tés ak kor in do kolt, ha
olyan össze füg gést tár fel, me lyet az elõ ter jesz tés nem tar -
tal maz, il let ve az elõ ter jesz tés el ké szí té se és a tár gya lás
idõ pont ja kö zött olyan vál to zás állt be, mely a dön tés ho za -
talt be fo lyá sol hat ja. Az elõ ter jesz tés ki egé szí té sé re há rom
perc áll az elõ adó ren del ke zé sé re.

(5) A ta nács ko zá si jog gal je len lé võk az elõ ter jesz tésre
vo nat ko zó an az elõ adó hoz kér dé se ket in téz het nek, il le tõ -
leg hoz zá szól hat nak. A köz gyû lés meg ha tá roz hat ja az egy
kép vi se lõ ré szé rõl tör té nõ hoz zá szó lá sok szá mát és idõ tar -
ta mát, mely ál ta lá nos eset ben min den kép vi se lõ ré szé re
egy szer 3 perc, az el nök és he lyet te sei ré szé re egy szer
6 perc, min den kép vi se lõ ré szé re még egy szer 1 perc, az el -
nök és he lyet te sei ré szé re még egy szer 1 perc. Is mé telt
hoz zá szó lás ra csak a köz gyû lés vita nél kül, egy sze rû szó -
több ség gel ha tá roz hat.

(6) Az ülés el nö ké nek jog kö rei:
a) fi gyel mez tet he ti azt a hoz zá szó lót, aki el tért a té má -

tól, vagy fel hasz nál ta a hoz zá szó lás ra elõ re meg ha tá ro zott
idõt, a tárgy tól el té rõ fel szó la lást fél be sza kít hat ja (A
tárgy tól való el té rést – vita ese tén – a je len lé võk nek egy -
sze rû több ség gel kell meg ál la pí ta ni uk.);

b) rend re uta sít hat ja azt a kép vi se lõt, aki a ta nács ko zás
rend jét meg za var ja;

c) meg ál la pít hat ja, hogy va la mely hoz zá szó lás tar tal -
ma az elõ zõ ek ben már el hang zott fel szó la lás is mét lé se, is -
mét lés ese tén erre a kö rül mény re a fel szó la ló fi gyel mét
fel hív ja, újabb is mét lés ese tén a szót meg von ja;

d) a hosszú ra nyúlt vita mi e lõb bi le zá rá sa ér de ké ben in -
dít vá nyoz za a vita le zá rá sát;
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e) tár gya lá si szü ne tet ren del het el, a ta nács ko zás foly -
ta tá sát aka dá lyo zó kö rül mény fel me rü lé se kor az ülést
meg ha tá ro zott idõ re fél be sza kít hat ja vagy be re keszt he ti.

(7) A na pi ren di pont elõ adó ja a vita be fe je zé se kor ad
vá laszt a fel me rült kér dé sek re.

(8) A vi tá ban el hang zó sze mé lyes tar tal mú meg jegy zés -
re az érin tett kép vi se lõ nek joga van az ülés ve ze tõ jé nek
dön té sé tõl füg gõ en, a fel szó la lást köve tõen nyom ban,
vagy a na pi ren di pont le zá rá sa után, leg fel jebb egy szer
2 perc idõ tar tam ban ész re vé telt ten ni. Az ülés ve ze tõ je en -
ge dé lyé nek meg ta ga dá sa ese tén az érin tett kép vi se lõ kí -
ván sá gá ra e tárgy ban a köz gyû lés vita nél kül, egy sze rû
több ség gel ha tá roz. Vi szont vá lasz nak he lye nincs.

(9) Egy na pi ren di pont tár gya lá sá nak idõ tar ta ma ma xi -
mum 1 óra – ki vé ve a költ ség ve tés tár gya lá sát. Ezt köve -
tõen a téma le zá rá sá ról vagy el na po lá sá ról sza vaz ni kell.
El na po lás ese tén az is mé telt meg tár gya lás idõ pont ját meg
kell ha tá roz ni.

(10) Ha tá ro zat ho za tal csak a na pi ren di pont meg tár gya -
lá sá nak be fe je zé se után kö vet kez het. Ha a na pi rend ben
több fel szó la ló nincs, az ülés ve ze tõ je a vi tát le zár ja. Az
ülés ve ze tõ je, az elõ ter jesz tõ vagy bár mely kép vi se lõ ja va -
sol hat ja a vita le zá rá sát, e kér dés ben a tes tü let vita nél kül,
egy sze rû szó több ség gel ha tá roz.

(11) Az ülés el nö ke, a vita le zá rá sa után elõbb a mó do sí -
tó in dít ványt, majd min den eset ben az ere de ti ja vas la tot is
sza va zás ra kö te les fel ten ni. Amennyi ben több mó do sí tó
in dít vány is el hang zott, ak kor azo kat az el hang zás idõ be ni
sor rend jé ben kell sza va zás ra fel ten ni. Az elõ ter jesz tésrõl
az ön kor mány zat ha tá ro za tot hoz.

(12) Az ülés el nö ke a na pi rend tár gyá ban szabálysze -
rûen elõ ter jesz tett ha tá ro za ti ja vas lat hoz köt ve van, ha tá -
ro za ti ja vas la tot an nak vég re haj tá sá ra meg adott ha tár idõ
ki tû zé sé vel és fe le lõs meg je lö lé sé vel kell elõ ter jesz te ni.
(Nem szük sé ges a vég re haj tá sért fe le lõs sze mély meg je lö -
lé se, ha a ha tá ro zat csak ál ta lá nos ér vé nyû ál lás fog la lást
tar tal maz.)

(13) A sza va zás ra bo csá tan dó ha tá ro za ti ja vas la tot vita
után az ülés ve ze tõ je fo gal maz za meg. A ha tá ro za ti ja vas -
lat ré szek re is bont ha tó, ez eset ben ré szen ként kell sza va -
zás ra bo csá ta ni és a rész el fo ga dá sá hoz is a ha tá ro za ti ja -
vas lat té ma kö ré re elõ írt sza va za ti arány szük sé ges.

Napirenden kívüli felszólalások

30.  §

(1) Na pi ren den kí vü li fel szó la lást az ülés el nö ke en ge -
dé lyez het.

(2) A na pi ren den kí vü li fel szó la lás ra a na pi rend sze rin ti
fel szó la lás sza bá lya it kell al kal maz ni, mind az ülés ve ze té -
se, mind a hoz zá szó lá sok, az idõ kor lá to zá sok, mind a dön -
tés ho za ta li rend te kin te té ben.

A döntéshozatal

31.  §

(1) A köz gyû lés dön té se it egy sze rû vagy mi nõ sí tett szó -
több ség gel hoz za.

(2) Az egy sze rû több ség a je len lé võ kép vi se lõk több
mint a fe lé nek igen – sza va za ta.

(3) A mi nõ sí tett több ség a meg vá lasz tott kép vi se lõk
több mint fe lé nek igen – sza va za ta.

(4) A köz gyû lés dön tés ho za ta lá ból ki zár ha tó az, akit
vagy aki nek hoz zá tar to zó ját az ügy sze mé lye sen érin ti. A
ki sebb sé gi kép vi se lõ kö te les be je len te ni a sze mé lyes érin -
tett sé get. A ki zá rás ról az érin tett kép vi se lõ kez de mé nye zé -
sé re vagy bár mely kép vi se lõ ja vas la tá ra a köz gyû lés dönt.
A ki zárt ki sebb sé gi kép vi se lõt a ha tá ro zat ké pes ség szem -
pont já ból je len lé võ nek, sza va zat szem pont já ból nem sza -
va zó nak – kell te kin te ni.

(5) A meg ho zott ha tá ro za tot az ülés el nö ke fel ol vas sa.

(6) Az ülés el nö ke az egye bek na pi ren di pont ke re tén
be lül tá jé koz ta tást ad a le járt ha tár ide jû ha tá ro za tok vég re -
haj tá sá ról és az elõ zõ ülés óta tett in téz ke dé sek rõl, mely -
nek el fo ga dá sá ról a köz gyû lés vita nél kül, egy sze rû szó -
több ség gel ha tá roz.

32.  §

Mi nõ sí tett több ség szük sé ges:
a) az ön kor mány zat sa ját szer ve ze té nek ki ala kí tá sá -

hoz – be le ért ve az el nök, el nök he lyet te sek meg vá lasz tá sát, 
bi zott ság(ok) lét re ho zá sát is – és mû kö dé sé nek meg ha tá -
ro zá sá hoz;

b) a tör vény ál tal ha tás kö ré be utalt vá lasz tás hoz, ki ne -
ve zés hez, meg bí zás hoz, ezek vissza vo ná sá hoz;

c) ön kor mány za ti tár su lás lét re ho zá sá hoz, tár su lás hoz,
ér dek-kép vi se le ti szer ve zet hez való csat la ko zás hoz;

d) kül föl di ön kor mány zat tal való együtt mû kö dés re vo -
nat ko zó meg ál la po dás hoz, nem zet kö zi ön kor mány za ti
szer ve zet hez való csat la ko zás hoz;

e) in téz mény ala pí tá sá hoz;
f) kép vi se lõ nek a dön tés ho za tal ból való ki zá rá sá hoz;
g) az éves ülés terv el fo ga dá sá hoz;
h) gaz da sá gi ér dek meg sér té se ese tén zárt ülés el ren de -

lé sé hez;
i) ön kor mány za ti tu laj don ba ke rü lõ, vagy a tör vény

alap ján oda tar to zó va gyon tár gyak kor lá to zot tan for ga lom -
ké pes sé, vagy for ga lom kép te len né mi nõ sí té sé hez, az ön -
kor mány za ti törzs va gyon kö ré nek meg ha tá ro zá sá hoz, a
tu laj do nost meg il le tõ jo go sult sá gok el dön té sé hez;

j) hi tel fel vé tel hez;
k) pénz esz kö zök át cso por to sí tá sá hoz;
l) ön kor mány zat va gyo ná nak hasz no sí tá sá ban való dön -

téshez;
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m) a kép vi se lõ tes tü let ön fel osz la tá sá nak ki mon dá sá hoz;
n) az Ön kor mány zat ál tal ala pí tott el is me ré sek ado má -

nyo zá sá hoz;
o) ala pít vány lét re ho zá sá hoz;
p) költ ség ve tés be szá mo ló és zár szám adás el fo ga dá sá -

hoz.

Nyílt szavazás

33.  §

(1) A köz gyû lés ha tá ro za ta it nyílt sza va zás sal hoz za.
Sza vaz ni sze mé lye sen kell.

(2) A nyílt sza va zás név sze rin ti is le het.

(3) A nyílt sza va zás kéz fel eme lés sel tör té nik. Ha a sza -
va zás kéz fel eme lés sel tör tént, az ülés ve ze tõ je kö te les a
sza va za to kat meg szám lál tat ni.

(4) A sza va za tok össze szám lá lá sa után az ülés ve ze tõ je
meg ál la pít ja a ja vas lat mel lett, majd el le ne sza va zók, vé -
gül a sza va zás tól tar tóz ko dók szá mát.

(5) Az ülés el nö ke név sze rin ti sza va zást kö te les el ren -
del ni a köz gyû lé sen je len lévõ kép vi se lõk több mint a fe lé -
nek kez de mé nye zé sé re. Kö te le zõ név sze rin ti sza va zást
tar ta ni a köz gyû lés ön fel osz la tá sá nak ki mon dá sá hoz.

(6) A név sze rin ti sza va zás nál az ülés el nö ke egyen ként
ol vas sa a kép vi se lõk ne vét, akik a ne vük el hang zá sa kor
IGEN-nel vagy NEM-mel sza vaz nak vagy a sza va zás tól
tar tóz kod nak. Az ülés el nö ke a sza va za tot a név so ron fel -
tün te ti, a sza va za to kat össze szá mol ja és a sza va zás ered -
mé nyét ki hir de ti. A sza va zá si név sort a jegy zõ könyv höz
kell csa tol ni.

(7) Amennyi ben a sza va zás nem ered mé nyes az e na pi -
ren di pon tot a köz gyû lés a kö vet ke zõ ülé sen újra tár gyal ja.

Titkos szavazás

34.  §

(1) Tit kos sza va zást kell tar ta ni:
a) össze fér he tet len sé gi és ki tün te té si ügy tár gya lá sa -

kor;
b) vá lasz tás, ki ne ve zés, fel men tés, ve ze tõi meg bí zás

adá sa, il le tõ leg vissza vo ná sa, fe gyel mi el já rás meg in dí tá -
sa, fe gyel mi bün te tés ki sza bá sa és ál lás fog la lást igény lõ
ügy tár gya lá sa kor, ha az érin tett a nyil vá nos tár gya lás ba
nem egye zik bele.

(3) A sza va zás ról jegy zõ könyv ké szül, amely meg ál la -
pít ja az ér vé nyes és ér vény te len sza va za tok szá mát, a sza -
va zás ered mé nyét.

(4) A sza va zás ról ké szült jegy zõ köny vet a sza va zat -
szám lá ló bi zott ság tag jai, és a jegy zõ könyv ve ze tõ je írja
alá.

(5) A sza va zás ered mé nyé rõl a sza va zat szám lá ló bi zott -
ság el nö ke a köz gyû lés nek je len tést tesz.

IV. Fejezet

JEGYZÕKÖNYV, NYILVÁNTARTÁSOK, KÖZZÉTÉTEL

Jegyzõkönyv

35.  §

A köz gyû lé si ülés rõl jegy zõ köny vet, a zárt ülés rõl kü -
lön jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, mely nek ve ze té sé rõl az
el nök gon dos ko dik. A nem ha tá ro zat ké pes köz gyû lés rõl,
il let ve bi zott sá gi ülés rõl is kell jegy zõ köny vet ké szí te ni.

36.  §

(1) A jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell:
a) az ülés he lyét és idõ pont ját;
b) az ülé sen meg je lent kép vi se lõk és meg hí vot tak ne -

vét, to váb bá kü lön-kü lön a tá vol ma ra dá suk mi nõ sí té sét
elõ zõ leg be je len tõ és az azt mu lasz tó kép vi se lõk ne vét, va -
la mint az ülés vé gé ig – idõ pont pon tos meg je lö lé sé vel – a
tár gya lás köz ben ér ke zõ, és az ülés rõl vég leg tá vo zó kép -
vi se lõk ne vét;

c) a tár gyalt na pi ren di pon to kat és azok elõ adó i nak ne vét;
d) na pi ren di pon ton ként – a szó be li ki egé szí tés rö vid

tar tal mát;
e) a kér dést fel te võk ne vét és a fel szó la lá suk rö vid tar -

tal mát, va la mint a fel szó la lás ra adott vá laszt;
f) a tár gya lást le zá ró össze fog la ló lé nye gét;
g) a mó do sí tó és ki egé szí tõ in dít vá nyo kat;
h) na pi ren di pon ton ként a sza va zás szám sze rû ered mé -

nyét, név sze rint rög zí te ni kell az el le ne sza va zó kat, ha a
kép vi se lõ kér te;

i) a ha tá ro za tok szó sze rin ti szö ve gét, a vég re haj tás fe -
le lõ sét, a vég re haj tás ha tár ide jét;

j) a név sze rin ti sza va zás nál a jegy zõ könyv ben is név
sze rint kell rög zí te ni a sza va za to kat;

k) a be je len té sek tar tal mát és azok ra adott vá la szo kat és 
ho zott ha tá ro za to kat.

(2) A jegy zõ könyv höz mel lé kel ni kell az ülés ere de ti
meg hí vó ját, a je len lé ti ívet, az eset le ges írá sos elõ ter jesz -
téseket, in ter pel lá ci ó kat, tit kos sza va zás ese tén a jegy zõ -
könyv 1 pél dá nyát, a kép vi se lõ írás ban be nyúj tott hoz zá -
szó lá sát, név sze rin ti sza va zás ról ké szült név sort.

(3) A jegy zõ köny vet az ülés el nö ke, a két meg vá lasz tott
hi te le sí tõ és a jegy zõ könyv ve ze tõ je írja alá.

Ha az ülé sek rõl mag ne to fon-fel vé tel is ké szül, a ka zet -
tá kat fél évig meg kell õriz ni. A tes tü le ti ülé sek rõl ké szí tett 
mag nó fel vé telt tar tal ma zó ka zet ta tech ni kai se géd esz köz a 
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jegy zõ könyv el ké szí té sé hez. Az ülés hi va ta los do ku men -
tu ma a jegy zõ könyv.

(4) A jegy zõ könyv ör mény nyel ven is ké szül jön szük -
ség ese tén, er rõl a köz gyû lés dönt.

Nyilvántartás

37.  §

(1) Az ön kor mány zat ren del ke zé se i nek, ha tá ro za ta i nak
nyil ván tar tá sá ért a hi va tal ve ze tõ a fe le lõs. A ha tá ro za to kat 
úgy kell nyil ván tar ta ni, hogy a nyil ván tar tás ból a vég re -
haj tás nyo mon kö vet he tõ le gyen.

(2) A ha tá ro za tok nyil ván tar tá sá nak fel tét le nül tar tal -
maz nia kell:

a) a ha tá ro zat tár gyát és szá mát;
b) a meg ho za ta lá nak idõ pont ját;
c) a vég re haj tás ha tár ide jét és fe le lõ sét;
d) a vég re haj tás sal kap cso la tos in téz ke dé sek lé nye gét.

(3) A jegy zõ könyv leg alább há rom ere de ti pél dá nyát – a 
mel lék le te i vel együtt – az ön kor mány zat hi va ta la ke ze li. A 
jegy zõ köny vet éven ként be kell köt tet ni, és az irat tár ba
kell el he lyez ni.

Közzététel

38.  §

(1) A ha tá ro za to kat meg kell kül de ni a kép vi se lõk nek
és a bi zott ság(ok) kül sõ tag ja i nak. A köz gyû lé si ha tá ro za -
to kat a köz gyû lés hi va ta los lap já ban és az or szá gos ki -
sebb ség szék he lyé nek, il let ve iro dá já nak hir de tõ táb lá ján
kell leg alább 30 nap ra el he lyez ni.

(2) A köz gyû lé si jegy zõ köny vek és ha tá ro za tok egy
pél dá nyát a meg ho za ta lu kat kö ve tõ 15 na pon be lül az ön -
kor mány zat hi va ta la kö te les meg kül de ni Bu da pest Fõ vá -
ros Köz igaz ga tá si Hi va ta lá nak is.

(3) A jegy zõ könyv – a zárt ülés rõl ké szült kü lön jegy zõ -
könyv ki vé te lé vel – nyil vá nos és bár ki ál tal meg te kint he -
tõ. A jegy zõ könyv rõl tel jes vagy rész le ges sok szo ro sí -
tás – té rí tés el le né ben – ké szít he tõ.

(4) A zárt ülés do ku men tu ma it a dön tés vég re haj tá sá ban 
érin tett vagy ér de kelt sze mé lyek szá má ra sza ba don meg is -
mer he tõ vé kell ten ni.

(5) Az ön kor mány zat hi va ta los lap já ban az ön kor mány zat 
kö te les a ha tá ro za to kat, pá lyá za to kat meg je len tet ni.

(6) Az ön kor mány zat lap ját év fo lya mon ként le kell fûz -
ni, be kell köt tet ni, egy be kö tött pél dányt a lap fõ szer kesz -
tõ je átad az ön kor mány zat irat tá rá nak meg õr zés re, ez zel is
le he tõ sé get biz to sít va a ki sebb ség tör té ne tét fel dol go zó
ku ta tó mun kák hoz.

V. Fejezet

A KÖZGYÛLÉS SZERVEI

Az elnök és elnökhelyettes(ek)

39.  §

(1) A köz gyû lés tár sa dal mi meg bí za tá sú el nö köt, he -
lyet te sí té sé re egy vagy több el nök he lyet test vá laszt.

(2) Az el nök nek a köz gyû lés mû kö dé sé vel össze füg gõ
fel ada tai kü lö nö sen:

a) se gí ti a kép vi se lõk mun ká ját;
b) elõ ké szí ti, össze hív ja és ve ze ti a köz gyû lés ülé se it;
c) a köz gyû lés ha tá ro za ta i nak meg fele lõen kép vi se li az 

ön kor mány za tot;
d) a jegy zõ könyv-hi te le sí tõk kel együtt alá ír ja az ülés -

rõl ké szült jegy zõ köny vet;
e) a hi va tal ve ze tõn ke resz tül szer ve zi és irá nyít ja a hi -

va tal mun ká ját, gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a hi va -
tal ve ze tõ fe lett;

f) szer ve zi az ön kor mány zat mun ká ját, gon dos ko dik az 
eh hez szük sé ges tár gyi, sze mé lyi fel té te lek rõl, gon dos ko -
dik a köz igaz ga tá si és más szer vek kel és a ci vil szer ve zõ -
dé sek kel való kap cso lat tar tás ról;

g) dönt a köz gyû lés ál tal az el nök re, el nök he lyet te sek re 
át ru há zott ha tás kör be tar to zó kér dé sek ben.

(3) Az el nök nek a bi zott ság(ok) mû kö dé sé vel össze füg -
gõ jog kö rei kü lö nö sen:

a) kö te le zõ jel leg gel in dít vá nyoz hat ja a bi zott ság
össze hí vá sát;

b) fel füg geszt he ti a bi zott ság dön té sé nek a vég re haj tá -
sát, ha az el len té tes a köz gyû lés ha tá ro za tá val, vagy sér ti
az ön kor mány zat ér de ke it. (A fel füg gesz tett dön tés rõl a
köz gyû lés a kö vet ke zõ ülé sen ha tá roz.)

(4) Az el nök min den hó nap ban ügy fél fo ga dást tart az
ön kor mány zat szék he lyén.

Az ügy fél fo ga dást az el nök he lyet te sek min den hó nap
utol só hét fõ jén tart ják ugyan itt.

40.  §

Az el nök he lyet te sek az el nök aka dá lyoz ta tá sa ese tén el -
lát ják az el nök fel ada ta it, il let ve ren del kez nek an nak jo go -
sít vá nya i val.

Az Örmény Önkormányzat elnökhelyettesei

41.  §

(1) A köz gyû lés fel ada ta i nak ha té ko nyabb és ered mé -
nye sebb el lá tá sa ér de ké ben, a köz gyû lés a há rom el nök he -
lyet test meg vá laszt ja.
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(2) Az el nök he lyet te sí té sé re meg vá lasz tott leg fel -
jebb há rom el nök he lyet tes fõ leg az Ok ta tás, a Kul tú ra és 
az Ör mény or szá gi kap cso la tok épí té se te rén fej ti ki te -
vé keny sé gét, il let ve el lát ja az el nök ál tal rá bí zott egyéb
fel ada to kat.

Az Örmény Önkormányzat megbízottjai

42.  §

(1) A köz gyû lés fel ada ta i nak ha té ko nyabb és ered mé -
nye sebb el lá tá sa ér de ké ben, a köz gyû lés há rom Ör mény
Ön kor mány za ti meg bí zot tat vá laszt meg.

(2) A köz gyû lés az aláb bi meg bí zot ta kat vá laszt ja meg:
a) er dé lyi ügyek kel meg bí zott;
b) fõ vá ro si ön kor mány za tok kö zöt ti kap cso la to kért fe -

le lõs meg bí zott;
c) ör mény di asz pó rai szer ve ze tek kel kap cso lat tar tá sért

fe le lõs meg bí zott.

A közgyûlés bizottsága(i)

43.  §

(1) A köz gyû lés fel ada ta i nak ha té ko nyabb és ered mé -
nye sebb el lá tá sa ér de ké ben, a köz gyû lés dön té se i nek elõ -
ké szí té sé re, a dön té sek vég re haj tá sá nak meg szer ve zé sé re,
va la mint el len õr zé sé re ál lan dó bi zott sá go kat, va la mint
ide ig le nes bi zott sá go kat hoz hat lét re.

(2) Az ál lan dó bi zott sá gok kö te le sek éven te leg alább
négy ülést tar ta ni. Az ülé sek rend jé re, a bi zott sá gok mû kö -
dé sé re, a köz gyû lé si ülés re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell a
je len al cím ben fog lalt el té ré sek kel al kal maz ni.

44.  §

(1) A köz gyû lés az aláb bi ál lan dó bi zott sá got hoz za lét re:
a) Költ ség ve té si Pénz ügyi és Gaz da sá gi Bi zott ság – 3 fõ.

(2) A köz gyû lés az el nök és az el nök he lyet tes(ek), a
kép vi se lõk, vagy a bi zott ság ja vas la tá ra ál lan dó vagy ese ti
(ad hoc) bi zott sá got hoz hat lét re.

(3) A köz gyû lés az ese ti bi zott sá got meg ha tá ro zott idõ -
re vagy fel adat el vég zé sé re hoz za lét re, amely a fel ada tá -
nak tel je sí té se után meg szû nik. Mû kö dé sé re az ál lan dó jel -
leg gel mû kö dõ bi zott ság ra vo nat ko zó sza bá lyok ér te lem -
sze rû en irány adó ak.

(4) Köz be szer zé si ügyek ben 3 fõs lét szá mú ad hoc bi -
zott ság jár el.

(5) A köz gyû lés egyes ki sebb je len tõ sé gû fel ada tok el -
lá tá sá val va la me lyik tag ját is meg bíz hat ja.

45.  §

(1) A bi zott ság tag ja it, el nö két a tes tü let vá laszt ja meg.
Meg vá lasz tá suk hoz a meg vá lasz tott kép vi se lõk mi nõ sí tett 
több sé gû sza va za ta szük sé ges.

(2) A bi zott ság el nö ke és tag ja i nak leg alább fele kép vi -
se lõ, az el nök csak kép vi se lõ le het.

(3) A bi zott sá gok tag ja i nak és tiszt ség vi se lõ i nek név so -
rát az SZMSZ 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(4) A bi zott sá gi tag:
a) kö te les részt ven ni a bi zott sá gi ülé se ken, tá vol ma ra -

dá sát és vég le ges tá vo zá sát az ülés rõl kö te les be je len te ni a
bi zott ság el nö ké nek;

b) a bi zott ság el nö ké tõl és az ülés re ta nács ko zá si jog gal 
meg hí vott szak ér tõ tõl fel vi lá go sí tást kér het a bi zott ság ha -
tás kö ré be tar to zó ügyek ben;

c) na pi ren di pon tot ter jeszt het elõ;
d) meg bí zás alap ján kép vi sel he ti a bi zott sá got.

(5) A bi zott sá gi tag ság meg szû nik:
a) a kép vi se lõ tes tü let meg bí za tá sá nak le jár tá val;
b) vissza hí vás sal;
c) a köz gyû lés fel osz la tá sá nak ki mon dá sá val;
d) bi zott sá gi tag ság le mon dá sá val;
e) a tag ha lá lá val.

46.  §

(1) A bi zott ság tag jai kö zül egy el nök he lyet test vá laszt.
A bi zott ság ülé sét az el nök – aka dá lyoz ta tá sa ese tén he -
lyet te se – hív ja össze és ve ze ti.

(2) A bi zott sá gi elõ ter jesz téseket, az ülés re  szóló meg -
hí vót, a bi zott ság ál tal ho zott ha tá ro za tot, va la mint az ülés -
rõl ké szült jegy zõ köny vet csak a bi zott ság el nö ke (aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén az el nök he lyet tes) ír hat ja alá.

(3) A bi zott sá got a köz gyû lés, az el nök és a bi zott sá gi
ta gok in dít vá nyá ra össze kell hív ni.

47.  §

(1) A bi zott ság fel ada ta i nak ered mé nyes el lá tá sa ér de -
ké ben mun ká já ba be von hat nem bi zott sá gi ta got is.

(2) Nem bi zott sá gi tag be vo ná sa a bi zott ság mun ká já ba
kü lö nö sen ak kor in do kolt, ha va la mi lyen szak kér dés el -
dön té sé re kül sõ szak ér tõ be vo ná sa szük sé ges, vagy a bi -
zott ság ál tal vég zett vizs gá la tok, el len õr zé sek kül sõ részt -
ve võk be vo ná sát te szik szük sé ges sé.

(3) A bi zott ság mun ká já ban való köz re mû kö dés re a
részt ve võ ket ese ten ként a bi zott ság el nö ke kéri fel. A kül -
sõ köz re mû kö dõk te vé keny sé gük rõl a bi zott ság nak szá -
mol nak be.
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(4) Az ön kor mány zat bi zott sá gai mun ká juk so rán egy -
mást se gí tik, ta pasz ta la ta i kat köl csö nö sen ki cse ré lik.
Mun ká juk ered mé nyes el lá tá sa ér de ké ben a bi zott sá gok
együt tes ülé se ket tart hat nak.

A bizottság(ok) feladatai

48.  §

(1) A bi zott ság – a fel adat kör ében – elõ ké szí ti a köz gyû -
lés dön té se it, szer ve zi és el len õr zi a dön té sek vég re haj tá -
sát. A fel adat kör ében meg ha tá ro zott té mák ban elõ ter jesz -
téseket nyújt be, és ál lást fog lal a ha tás kö ré be tar to zó
egyéb elõ ter jesz tésekkel kap cso lat ban, me lyek csak így
nyújt ha tók be a köz gyû lés nek.

(2) A köz gyû lés dön té si jo got ad hat bi zott sá gá nak, és
an nak dön té sét fe lül vizs gál hat ja.

(3) A bi zott ság pénz ügyi ha tás kö rét a min den ko ri költ -
ség ve tés rõl  szóló ha tá ro zat tar tal maz za.

A bizottság(ok) mûködése

49.  §

(1) A bi zott ság ered mé nyes mû kö dé se ér de ké ben ülés -
ter vet ké szít, amely a köz gyû lés éves mun ka ter vé vel
együtt egy sé ges szer ke ze tet al kot.

(2) Az ülés terv tar tal maz za az el vég zen dõ fel ada to kat,
az adott idõ szak ban tar tan dó ülé sek szá mát, na pi rend jét és
a bi zott ság ál tal foly ta tan dó vizs gá la ti ütem ter vet.

50.  §

(1) Az ülés terv ben meg ha tá ro zott ülé se ken kí vül össze
kell hív ni a bi zott sá got, ha:

a) az or szá gos ön kor mány zat el nö ke vagy el nök he lyet -
te se in dít vá nyoz ta;

b) köz gyû lés ha tá ro za ta alap ján;
c) a bi zott sá gi ta gok egy har ma dá nak in dít vá nyá ra;
d) a bi zott ság el nö ké nek vagy el nök he lyet te se i nek in -

dít vá nyá ra.

(2) Az ülé se ket a bi zott ság el nö ke, aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén a bi zott ság el nök he lyet te se, hív ja össze.

(3) A meg hí vót és az elõ ter jesz téseket, a 47. § (4) be kez -
dés ki vé te lé vel, az ülés elõtt leg alább 6 nap pal ko ráb ban
kell meg kül de ni a bi zott ság tag ja i nak; a rend kí vü li bi zott -
sá gi ülés ese té ben ez az idõ köz 2 nap ra rö vi dít he tõ.

51.  §

(1) A bi zott ság ülé se ha tá ro zat ké pes, ha tag ja i nak több
mint a fele je len van.

(2) A bi zott ság ülé se i rõl az ülést kö ve tõ 15 na pon be lül
jegy zõ könyv ké szül, amely tar tal maz za a fel szó la lá sok lé -
nye gét és az el fo ga dott ha tá ro za to kat, ja vas la to kat. A bi -
zott sá gi ha tá ro za to kat azon ban leg ké sõbb a bi zott sá gi
ülést kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül írás ba kell fog lal ni, és
azo kat a köz gyû lés elé kell ter jesz te ni.

52.  §

(1) A bi zott sá gi ülé sek nyil vá no sak.

(2) Mi nõ sí tett több sé gû ha tá ro za tá val zárt ülést ren del -
het el a va gyo ná val való ren del ke zés és az ál ta la ki írt pá -
lyá zat ese té ben az ön kor mány zat elé ké szí ten dõ ja vas lat
tár gya lá sa so rán.

(3) A zárt ülé sen az ön kor mány za ti bi zott sá gi ta gok és a
ta nács ko zá si jog gal meg hí vot tak ve het nek részt. A bi zott -
ság zárt ülést tart a sze mé lyi ügy ben tör té nõ köz gyû lé si
elõ ter jesz tés tár gya lá sa ese té ben.

53.  §

(1) A bi zott ság dön té se it egy sze rû vagy mi nõ sí tett szó -
több ség gel hoz za meg.

(2) Egy sze rû szó több ség a je len lé võ bi zott sá gi ta gok
több mint a fe lé nek igen – sza va za tát je len ti.

(3) Mi nõ sí tett több ség a meg vá lasz tott bi zott sá gi ta gok
több mint a fe lé nek igen – sza va za tát je len ti.

54.  §

(1) A bi zott ság na pi rend jé re – kö tött ha tár idõ vel – fel
kell ven ni a köz gyû lés, bár mely kép vi se lõ és a köz gyû lés
el nö ke ál tal ja va solt tár gyat.

(2) A köz gyû lés el nö ke fel füg geszt he ti bár mely bi zott ság
dön té sé nek vég re haj tá sát, ha az el len té tes az or szá gos ön kor -
mány zat ha tá ro za tá val, vagy sér ti az ön kor mány zat ér de ke it.

A fel füg gesz tett dön tés rõl a köz gyû lés a kö vet ke zõ ülé -
sén ha tá roz.

55.  §

(1) A bi zott ság mû kö dé sé rõl meg bí za tá sá nak idõ tar ta ma
alatt leg alább két al ka lom mal be szá mol a köz gyû lés nek.

(2) A be szá mo ló ki ter jed:
a) a bi zott ság ál ta lá nos te vé keny sé gé re;
b) a bi zott ság vizs gá la ta i nak és azok ta pasz ta la ta i nak

meg ál la pí tá sá ra;
c) a bi zott ság ész re vé te le i nek, ja vas la ta i nak meg va ló -

su lá sá ra.

(3) A bi zott ság a frak ci ók kal való egyez te tés után ter -
jesz ti a költ ség ve tést, il let ve a fel adat ter ve it érin tõ ja vas la -
ta it a köz gyû lés elé.
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56.  §

Költ ség ve té si Pénz ügyi és Gaz da sá gi Bi zott ság
Fel ada tai:
– az or szá gos ön kor mány zat nál és in téz mé nyé nél az

éves költ ség ve té si ter ve zet nek, a fél éves és éves be szá mo -
ló ter ve ze té nek vé le mé nye zé se;

– a pénz ügyi fo lya ma tok fi gye lem mel kí sé ré se és ér té -
ke lé se;

– a pénz ügyi dön té sek (kü lö nö sen hi tel fel vé te lek)
meg ala po zott sá gá nak vizs gá la ta;

– a pénz ügyi jog sza bá lyok és bel sõ sza bály za tok ha tá -
lyo su lá sá nak vizs gá la ta;

– a vizs gá lat meg ál la pí tá sa it ha la dék ta la nul a köz gyû -
lés elé ter jesz ti és a köz gyû lés a je len tés rõl so ron kí vül
dönt. (A köz gyû lés egyet nem ér té se vagy a dön tés el ma ra -
dá sa ese tén a bi zott ság meg kül di a je len tést az Ál la mi
Szám ve võ szék nek.);

– az egyes frak ci ók ál lás pont já nak figye lembe véte -
lével vé le mé nye zi a költ ség ve té si kon cep ci ót, az éves
költ ség ve té si ja vas la tot, a vég re haj tás ról  szóló be szá mo -
lók ter ve ze te it, a zár szám adás ter ve ze tet, a pénz ma rad -
vány el szá mo lá sát;

– fi gye lem mel kí sé ri a költ ség ve té si elõ irány za tok tel -
je sí té sét, a be vé te lek ala ku lá sát, a va gyon nyil ván tar tás ke -
ze lé sét, a va gyon vál to zás ala ku lá sát, ér té ke li az elõ idé zõ
oko kat;

– szük ség ese tén elõ ké szí ti az át me ne ti gaz dál ko dás ról
 szóló ha tá ro za tot, vagy a pót költ ség ve tést;

– el len õriz he ti a pénz ke ze lé si sza bály zat be tar tá sát, a
bi zony la ti rend és fe gye lem ér vé nye sü lé sét, vizs gál ja az
eset le ges hi tel fel vé tel in do ka it és fel té te le it;

– rend sze res kap cso la tot tart az ön kor mány zat pénz -
ügyi és szám vi te li te vé keny sé gét el lá tó sze mé lye i vel, fi -
gye lem mel kí sé ri, hogy a költ ség ve tés rõl  szóló in for má -
ció szol gál ta tás idõ ben el jut-e a meg fe le lõ szer vek hez;

– elõ ké szí ti a köz gyû lés pénz ügyi dön té se it, szer ve zi és 
el len õr zi a vég re haj tá sát;

– elõ ké szí ti és a köz gyû lés elé ter jesz ti a pénz ügyi sza -
bály za tok ter ve ze tét;

– kez de mé nye zi a köz gyû lés össze hí vá sát, amennyi ben 
a pénz ügyi te vé keny ség el lá tá sa so rán sza bály sér tést vagy
más hi bát ta pasz tal;

– köz gyû lé si dön tés re elõ ké szí ti a pá lyá za tok, tá mo ga -
tá sok anya gát, il let ve vé le mé nye zi más bi zott sá gok ilyen
elõ ter jesz téseit.

A közgyûlés tagjai

57.  §

A kép vi se lõk jog ál lá sa:
(1) A kép vi se lõk jo ga it és kö te le zett sé ge it az 1993. évi

LXXVII. tör vény és az 1990. évi LXV. tör vény, va la mint
e sza bály zat ha tá roz za meg.

(2) A ki sebb sé gi ön kor mány zat tag jai a ki sebb sé gi
ügyek ben a Ma gyar or szá gon ho nos ki sebb ség ér de ke it
kép vi se lik.

(3) A ki sebb sé gi ön kor mány zat tag ja i nak jo gai, kö te les -
sé gei azo no sak.

58.  §

A kép vi se lõ jo gai:
a) az el nök tõl, el nök he lyet tes tõl, a bi zott ság(ok) el nö -

ké tõl, a hi va tal ve ze tõ tõl fel vi lá go sí tást kér het, amely re az
ülé sen szó ban, il le tõ leg leg ké sõbb 15 na pon be lül írás ban
ér de mi vá laszt kell adni;

b) ké ré sé re írás be li hoz zá szó lá sát a jegy zõ könyv höz
kell mel lé kel ni, il le tõ leg ké ré sé re vé le mé nyét rög zí te ni
kell a jegy zõ könyv ben;

c) részt ve het a köz gyû lés dön té se i nek elõ ké szí té sé ben, 
vég re haj tá suk szer ve zé sé ben és el len õr zé sé ben, meg bí zás
alap ján kép vi sel he ti az ön kor mány za tot;

d) ja va sol hat ja a bi zott ság(ok) fel adat kö ré be tar to zó
ügy meg tár gya lá sát, ame lyet a bi zott ság(ok) leg kö ze leb bi
ülé se elé kell ter jesz te ni és arra a he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány zat ja vas la tot tevõ tag ját is meg kell hív ni;

e) kez de mé nyez he ti, hogy a köz gyû lés vizs gál ja fe lül a
bi zott ság(ok) dön té sét.

59.  §

A kép vi se lõ kö te les:
(1) a) részt ven ni a köz gyû lés mun ká já ban;
b) fel ké rés alap ján se gí te ni a köz gyû lés elõ ké szí té sét;
c) részt ven ni a köz gyû lé sen;
d) be je len te ni az el nök nek, ha a köz gyû lés vagy a bi -

zott ság(ok) ülé sén való rész vé tel ben, vagy egyéb meg bí -
za tá sá nak tel je sí té sé ben aka dá lyoz tat va van.

(2) A kép vi se lõ iga zo lat lan hi ány zá sa ese tén tisz te let dí -
já nak csak ará nyos ré szé re jo go sult a hi ány zás hó nap já -
ban. A hi ány zá so kat a hi va tal tart ja nyil ván. A tisz te let díj
leg fel jebb 25%-os ma xi mum 12 havi idõ tar tam ra  szóló
csök ken té sé rõl, il let ve a ter mé szet be ni jut ta tá sok ugyan -
ilyen idõ tar ta mú meg vo ná sá ról a köz gyû lés az el nök ja -
vas lat té te lé nek figye lembe véte lével dönt.

A hivatal

60.  §

(1) Az or szá gos ön kor mány zat a jog sza bá lyok ke re tei
kö zött hi va talt hoz lét re, amely nek ala pí tó ok ira tát meg al -
kot ja, be je gyez te ti a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal ve ze tett
törzs köny vi nyil ván tar tás ba, és sza bá lyoz za an nak mû kö -
dé sét.
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(2) A hi va tal ve ze tõ jét az el nök ja vas la tá ra a köz gyû lés
ha tá ro zat lan idõ re ne ve zi ki.

(3) A hi va tal ve ze tõ je te kin te té ben – a fel men tés ese tét
ki vé ve – az el nök gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat. A fel -
men tés jo gát a köz gyû lés gya ko rol ja.

(4) A hi va tal ve ze tõ je kö te les je lez ni az or szá gos ön kor -
mány zat köz gyû lé sé nek, a bi zott ság(ok)nak és az el nök -
nek, ha dön té se i nél jog sza bály sér tést ész lel.

(5) A hi va tal az or szá gos ön kor mány zat szer ve ze te ként
elõ ké szí ti és vég re hajt ja an nak ha tá ro za ta it, a bel sõ sza -
bály za tai sze rint el lát ja a gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel -
ada to kat. A hi va tal ve ze tõ en nek ke re té ben ön ál ló szer zõ -
dés kö té si jo go sult ság gal ren del ke zik, amely nek so rán
figye lembe kell ven nie a köz gyû lés ál tal meg ha tá ro zott
éves elõ irány za to kat.

(6) A hi va tal or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ -
ség ve té si szerv. Az or szá gos ön kor mány zat meg szû né sét
köve tõen a hi va tal el lát ja a meg szûnt or szá gos ön kor -
mány zat in téz mény mû köd te té si és egyéb, az or szá gos ön -
kor mány zat ál tal lét re ho zott szer ve zet mû kö dé sé hez kap -
cso ló dó tu laj do no si (rész tu laj do no si), fenn tar tói (rész -
fenn tar tói) fel ada to kat, ide nem ért ve az e tör vény sze rin ti
ha tás kör át adás ból, köz ok ta tá si meg ál la po dás ból, il le tõ leg
köz ok ta tá si és kul tu rá lis in téz mény fenn tar tói jo gá nak át -
vé te lé bõl adó dó fel ada to kat.

(7) A (6) be kez dés be nem tar to zó ingó és in gat lan va -
gyont, pénz esz kö zö ket és irat anya got a hi va tal a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Fõ osz tá -
lya ide ig le nes ke ze lé sé be adja az or szá gos ön kor mány zat
meg szû né sét kö ve tõ 60 na pon be lül. A Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Fõ osz tá lya az új or -
szá gos ön kor mány zat nak – a meg ala ku lá sát kö ve tõ 30 na -
pon be lül – szám adá si kö te le zett ség mel lett vissza ad ja az
át adott, il le tõ leg he lyük be lé pett va gyon tár gya kat és az
irat anya got.

(8) A hi va tal (6) be kez dés sze rin ti ha tás kö re az új or szá -
gos ön kor mány zat meg ala ku lá sá val vissza száll az or szá -
gos ön kor mány zat ra. A hi va tal a (6) be kez dés alap ján vég -
zett te vé keny sé gé rõl szám adá si kö te le zett ség gel tar to zik a
köz gyû lés nek, egy ide jû leg a (6) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott jog kö rét ön ál ló an a továb biak ban nem gya ko rol hat ja.

(9) A hi va tal ve ze tõ mun ká já nak elõ se gí té sé re – a köz -
gyû lés ál tal biz to sí tott költ ség ve té si ke re te ken be lül, és a
köz gyû lés ál tal meg ha tá ro zott bel sõ szer ve ze ti ta go zó dás
alap ján – a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott vég zett ség gel
ren del ke zõ gaz da sá gi ve ze tõt, bel sõ el len õrt al kal maz, il -
let ve más mun ka vál la lót al kal maz hat, gya ko rol ja fe let tük
a mun kál ta tói jo go kat.

(10) A hi va tal ve ze tõ fel ada tai:

a) gon dos ko dik az ön kor mány zat mû kö dé sé vel kap -
cso la tos fel ada tok el lá tá sá ról, meg szer ve zi a köz gyû lés hi -
va ta lá nak mun ká ját, el ké szí ti an nak ügy rend jét és Mun ka -
ügyi Sza bály za tát;

b) elõ ké szí ti a köz gyû lés és a bi zott ság(ok) elé ke rü lõ
elõ ter jesz téseket;

c) dön tés re elõ ké szí ti az el nök ha tás kö ré be tar to zó
ügye ket;

d) dönt a ha tás kö ré be utalt ügyek ben;
e) ta nács ko zá si jog gal részt vesz a köz gyû lés és a bi -

zott ság(ok) ülé sén;
f) el lát ja a köz gyû lés, a bi zott ság(ok) és a meg bí zot tak

szer ve zé si és ügy vi te li te vé keny sé gé vel kap cso la tos fel -
ada to kat;

g) a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben sza bá lyoz za a ki ad -
má nyo zás rend jét;

h) a hi va tal ve ze tõ kö te les je lez ni a köz gyû lés nek, a bi -
zott ság(ok)nak, az el nök nek, ha a dön té sük nél jog sza bály -
sér tést ész lel;

i) a köz gyû lés jegy zõ köny vét, a bi zott ság(ok) jegy zõ -
köny vét az ülést kö ve tõ 15 na pon be lül meg kül di a Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal hoz;

j) el lát ja a hi va ta li te vé keny ség egy sze rû sí té sé vel, kor -
sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada to kat;

k) rend sze res kap cso la tot tart az ön kor mány zat könyv -
vizs gá ló já val, meg bí zott ügy véd jé vel;

l) ha von ta egy szer ügy fél fo ga dást tart.
 (11) A gaz da sá gi ve ze tõ fõbb fel ada tai:

A szám vi te li és pénz ügyi te en dõk fel ügye le te és ko or di -
ná lá sa.
 (12) A bel sõ el len õr fõbb fel ada tai:

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let ren del ke zé sei
alap ján.

VI. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE, 
VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

61.  §

(1) Az ön kor mány zat sa ját ha tás kö ré ben ha tá roz za meg:
a) a ki sebb sé gi tör vény ben sza bá lyo zot tak sze rint az

ál lam ál tal ren del ke zé sé re bo csá tott va gyon hasz ná la tát;
b) költ ség ve té sét, zár szám adá sát, az ál lam ál tal ren del -

ke zé sé re bo csá tott for rá sok fel hasz ná lá sát;
c) az ön kor mány za ti törzs va gyon kö rét.

(2) A költ ség ve tés össze ál lí tá sá nak rész le tes szabá -
lyait – ezen kí vül – az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény, a fi -
nan szí ro zás rend jét és az ál la mi hoz zá já ru lás mér té két, az
ál la mi költ ség ve té si tör vény ha tá roz za meg.

(3) Az or szá gos ön kor mány zat ön ál ló an vagy más or -
szá gos ön kor mány zat tal kö zö sen – a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott fel té te lek sze rin ti kö ve tel mé nyek nek meg fe le -
lõ, név jegy zék ben sze rep lõ – költ ség ve té si könyv vizs gá -
lót (szer ve ze tet) kö te les meg bíz ni, to váb bá jog sza bály ál -
tal meg ha tá ro zott egy sze rû sí tett tar tal mú, az ön kor mány -
zat nak és in téz mé nye i nek ada ta it össze von tan tar tal ma zó,
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éves pénz for gal mi je len té sét, könyv vi te li mér le gét, pénz -
ma rad vány- és ered mény ki mu ta tá sát kö te les a Bel ügyi
Köz löny ben és a Cég köz löny ben köz zé ten ni. A könyv -
vizs gá ló ra egye bek ben a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló
1990. évi LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.) ren del ke -
zé sei az irány adók.

(4) Az or szá gos ön kor mány zat a köz gyû lés ál tal el fo ga -
dott költ ség ve té sét min den év feb ru ár 28-ig, be szá mo ló ját
min den év má jus 15-ig, a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály -
za tát, an nak el fo ga dá sát, mó do sí tás ese tén a mó do sí tá sát
kö ve tõ 45. na pon be lül köz zé te szi a Ma gyar Köz löny ben,
és ha ilyen van, ak kor az or szá gos ön kor mány zat in ter ne -
tes hon lap ján.

62.  §

Az ön kor mány zat mû kö dé sé nek pénz ügyi fel té te le it az
aláb bi for rá sok ból biz to sít ja:

a) az ál la mi költ ség ve tés hoz zá já ru lá sa;
b) sa ját be vé te lek (ide ért ve vál lal ko zá sa ik ho za dé kát is);
c) ala pít vá nyi tá mo ga tá sok, Ma gyar or szá gi Nem ze ti és 

Et ni kai Ki sebb sé ge kért Köz ala pít vá nyi pá lyá za tok, egyéb
pá lyá za tok;

d) ha zai és kül föl di szer ve ze tek tõl ka pott tá mo ga tá sok;
e) a ren del ke zés re bo csá tott va gyon tár gyak ho za dé ka;
f) ado má nyok.

63.  §

(1) A ki sebb sé gi ön kor mány zat tu laj do nát ké pe zi mind -
az az in gat lan és ingó va gyon, ame lyet jogi sze mé lyek,
jogi sze mé lyi sé gek nél kü li tár sa sá gok, tár sa dal mi szer ve -
ze tek, ala pít vá nyok vagy ter mé sze tes sze mé lyek bár mi -
lyen jog cí men a tu laj do ná ba ad tak.

(2) A ki sebb sé gi ön kor mány zat olyan vál lal ko zás ban
ve het részt, amely ben a fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg a va -
gyo ni hoz zá já ru lás mér té két.

(3) A ki sebb sé gi ön kor mány za tot meg il le tõ tu laj do no si jo -
gok gya kor lá sa ki zá ró lag a tes tü le ti ülés ha tás kö ré be tar to zik.

64.  §

(1) Az or szá gos ön kor mány zat ön ál ló vál lal ko zá si te vé -
keny sé get nem foly tat.

(2) Az or szá gos ön kor mány zat vál lal ko zás ban való
rész vé te le a ki sebb sé gi köz ügyek el lá tá sát nem ve szé -
lyez tet he ti, és csak olyan vál lal ko zás ban ve het részt,
amely ben fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá -
já ru lá sa mér té két.

(3) A gaz dál ko dás biz ton sá gá ért a köz gyû lés, a sza bály -
sze rû sé gé ért a köz gyû lés el nö ke fe lel.

(4) A vesz te sé ges gaz dál ko dás kö vet kez mé nyei az ön -
kor mány za tot ter he lik, kö te le zett sé ge i ért az ál la mi költ -
ség ve tés nem tar to zik fe le lõs ség gel.

(5) Az or szá gos ön kor mány zat adós ság ren de zé si el já rá -
sá ra a he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sá ra
vo nat ko zó tör vényi elõ írások irány adók.

(6) A fi ze tõ ké pes ség hely re ál lí tá sa ér de ké ben az or szá -
gos ön kor mány zat kö te les fel füg gesz te ni – kö te le zõ fel -
ada ta el lá tá sá nak ki vé te lé vel – egyéb fel ada tai fi nan szí ro -
zá sát.

65.  §

(1) Az or szá gos ön kor mány zat gaz dál ko dá sát, to váb bá
az ál la mi költ ség ve tés bõl nyúj tott tá mo ga tás, il let ve az ál -
lam ál tal meg ha tá ro zott cél ra in gye ne sen jut ta tott va gyon
fel hasz ná lá sát az Ál la mi Szám ve võ szék el len õr zi. Az or -
szá gos ön kor mány zat a sa ját és in téz mé nyei pénz ügyi el -
len õr zé sét jog sza bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí té sû bel sõ
el len õr út ján lát ja el, ön ál ló an vagy más or szá gos ön kor -
mány zat tal kö zö sen.

(2) Az or szá gos ön kor mány zat kö te les pénz ügyi bi zott -
sá got lét re hoz ni. A pénz ügyi bi zott ság fel ada ta it az 55.  §
tar tal maz za.

66.  §

(1) Az or szá gos ön kor mány zat nak és munkaszerveze -
teinek a mû kö dé sük kel kap cso la tos gaz dál ko dá sá ra, be -
szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé re a költ ség ve -
té si szer vek re vo nat ko zó sza bá lyo kat az e tör vény ben
meg ha tá ro zott el té ré sek re te kin tet tel kell al kal maz ni.

(2) Az or szá gos ön kor mány zat hi telt csak fi ze tõ ké pes -
sé gé nek ve szé lyez te té se nél kül ve het fel, an nak fedeze -
téül, il let ve tör lesz tés re az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl
ka pott tá mo ga tást, il let ve va gyont nem hasz nál hat fel.

(3) Az or szá gos ön kor mány zat az ál lam ház tar tás al -
rend sze re i tõl jog sza bály vagy meg ál la po dás alap ján cél -
jel leg gel ka pott tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ról a jut ta tó
szerv ál tal meg ha tá ro zott mó don el szá mol. Az ilyen tá mo -
ga tá sok el kü lö ní tett nyil ván tar tá sá ról gon dos kod nia kell.

(4) Az or szá gos ön kor mány zat csak a tör vényi felada -
tainak vég re haj tá sá ra jut tat hat tá mo ga tást kül sõ szer ve ze -
tek nek, sze mé lyek nek. A tá mo ga tá si le he tõ sé ge ket az
érin tet tek szá má ra nyil vá nos ság ra kell hoz ni, és a tá mo ga -
tás oda íté lé se kor a jo go sul tak szá má ra az egyen lõ bá nás -
mód kö ve tel mé nyét kell biz to sí ta ni.

(5) Az or szá gos ön kor mány zat tag jai, mun ka vál la lói,
kül sõ szer ve ze tek, sze mé lyek, mind ezek hoz zá tar to zói
csak az SZMSZ-ben meg ál la pí tott kor lá tok kal kap hat nak
jut ta tást az or szá gos ön kor mány zat tól.
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VII. Fejezet

INTÉZMÉNY

67.  §

(1) Az Or szá gos Ör mény Ön kor mány zat lét re hoz ta és
mû köd te ti az Ör mény Kul tu rá lis, Do ku men tá ci ós és In for -
má ci ós Köz pon tot (a to váb bi ak ban: In téz mény).

(2) Az In téz mény ön ál ló jogi sze mély és rész ben ön ál ló 
gaz dál ko dá si szerv ként mû kö dik.

VIII. Fejezet

EGYEBEK

68.  §

Az ön kor mány zat a meg bí za tá sá nak le jár ta elõtt, név
sze rin ti sza va zás sal, mi nõ sí tett több sé gû dön tés sel ki -
mond hat ja a fel osz lá sát.

69.  §

A köz gyû lés tag ját kép vi se lõi tisz te let díj és költ ség té rí -
tés il le ti meg, az erre vo nat ko zó köz gyû lé si ha tá ro zat sze -
rint. En nek csök ken té sé re csak meg fe le lõ el já rá si rend ben, 
az SZMSZ sze rint ke rül het sor.

Mel lék le tek:

1. Az Or szá gos Ön kor mány zat jel ké pei

2. A köz gyû lés tag ja i nak és tiszt ség vi se lõ i nek név so ra

3. A bi zott ság(ok) tag ja i nak és tiszt ség vi se lõ i nek név -
so ra

4. Az ön kor mány zat bel sõ sza bály za tai (pénz ke ze lé si,
se lej te zé si, ki kül de té si stb.)

5. Az ön kor mány za ti törzs va gyon köre

Szár kisz ján Ádám s. k.,
 Or szá gos Ör mény Ön kor mány zat 

el nö ke

Az Országos Örmény Önkormányzat
2007. évi költségvetésérõl

Ter ve zet
2007. évre

BEVÉTELEK 42 656 035

Éves tá mo ga tás 35 000 000

Pá lyá za ton nyert pénz összeg 650 000

Kul tu rá lis in téz mény fenn tar tá sá ra tá mo ga tás 4 700 000

2007. ja nu ár 01. pénz ma rad vány 2 306 035

KIADÁSOK

Tisz te let dí jak 9 740 100

El nök adó men tes jut ta tá sa 324 000

Do lo gi ki adás 1 288 000

Já ru lé kok 3 511 242

Napi díj 300 000

Bér 2 421 000

Já ru lék 720 563

Dol go zói bér let 135 000

Ét ke zé si utal vány 120 000

Aján dék utal vány 39 300

Be is ko lá zá si tám. 9 535

Bér költ ség 18 608 740



Ter ve zet
2007. évre

Meg bí zá si dí jak 436 360

Hi va tal ve ze tõ 120 000

Köny ve lõ 1 602 000

Könyv vizs gá ló (2007. 09. 01-tõl ) 168 000

Ok ta tás 700 000

Rep re zen tá ció 373 750

Te le fon költ ség té rí tés (Kép vi se lõk nek 1–3. hó) 252 000

Iro da te le fon és in ter net költ sé ge 769 000

Kö zös költ ség (re zsi vel) 1 720 000

Tár sas ház fel újí tá si alap 0

Bank szám la költ ség (kb.) 237 000

Nyom tat vány, iro da szer, fo gyó esz köz 676 000

Egyéb költ sé gek (kar ban tart., hir de tés, bizt. stb.) 214 000

Bel föl di uta zá si költ ség té rí tés 1 030 000

Mû kö dé si ki adá sok 8 298 110

2007. 04. 24. Ge no cí di u mi meg em lé ke zés 400 000

2007. 05. 28. Füg get len ség Nap ja 300 000

Vi lá go sí tó Szent Ger gely ün nep ség Sza mo súj vár 166 000

Öszi prog ram so ro zat 1 850 000

Ka rá csony 100 000

Ün ne pek, ren dez vé nyek 2 816 000

Tá mo ga tá sok:

Ör mény if jú sá gi ta lál ko zó Fran cia or szág ban tá mo ga tás 350 000

Er dé lyi gye re kek tá bo ro zás ra tá mo ga tás 200 000

Csa lád fa ku ta tás tá mo ga tá sa 300 000

EÖGYKE elõ zõ évi pénz ma rad vány át uta lás 76 000

EÖGYKE tá mo ga tás 500 000

KILIKIA tá mo ga tá sa 620 000

ÖKBE tá mo ga tá sa 696 000

ARMENIA új ság tá mo ga tá sa 780 000

Ör mény Kul tu rá lis Köz pont tá mo ga tá sa 900 000

Tar ta lék ke re tek:

Kül föl di úti költ sé ge i nek – tar ta lék 1 200 000

Kul tu rá lis prog ra mok – tar ta lék 600 000

Ál ta lá nos – tar ta lék 646 185

Er dé lyi ke ret 225 000

Fõ vá ro si ke ret 90 000

Pe ren kí vü li meg egye zés 800 000

Fel hal mo zá si ki adás 250 000

Tá mo ga tá sok, fel hal mo zá si és egyéb ki adá sok 8 233 185
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Ter ve zet
2007. évre

Ör mény Kul tu rá lis Köz pont – Fel hal mo zá si ki adás 1 200 000

Ör mény Kul tu rá lis Köz pont – Do lo gi ki adás 3 500 000

Kul tu rá lis Köz pont 4 700 000

42 656 035

Or szá gos Ör mény Ön kor mány zat
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A Központi Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a  2008. május 26.–június 27-ig terjedõ idõszak
– II/1. földalapra vonatkozó – 

termõföld  árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2008. má jus 26.–jú -
nius 27-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si hir det -
mé nye it az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do sí tott
1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (2) be kez dé se alap ján
(II/1. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

Tájékoztató az árverések fontosabb
 szabályairól

1. Az in gat la nok te her men te sen ke rül nek ár ve rés re, ki -
vé ve az 1991. évi XXV. tör vény 25. §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott AK ér ték ben ki nem fe je zett ér ték nö ve -
ke dé sé nek ál la mi tá mo ga tás sal csök ken tett össze gû meg té -
rí té sé nek kö te le zett sé gét.

2. A hir det mény az in gat lan fek vé se sze rin ti ön kor -
mány zat hir de tõ táb lá ján és a gaz dál ko dó szer ve zet nél
meg te kint he tõ.

3. Az in gat la nok AK ér ték ben ke rül nek ár ve re zés re,
egyez ség hi á nyá ban a li cit 3000 Ft/AK értéken indul.

4. Az ár ve ré sen a vé tel re szánt kár pót lá si je gyet (ban ki
le té ti iga zo lást, ma rad vány ér ték iga zo lást) le tét be kell he -
lyez ni, amely nek 20%-a az ár ve ré si elõ leg, amely a vé tel ár -
ba be szá mít.

5. Az ár ve ré sen az a kár pót lás ra jo go sult ve het részt:

a) aki nek az ál lan dó lak he lye 1991. jú ni us 1-jén az érin -
tett te le pü lé sen volt és je len leg is ott ren del ke zik ál lan dó
be je len tett lak hellyel, vagy

b) aki nek a kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld tu laj -
do na a te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rán belül volt.

Az ár ve ré sen részt ven ni kí vá nó jo go sul tak egy részt sze -
mé lyi iga zol vá nyuk kal vagy ön kor mány za ti iga zo lás sal bi -
zo nyít hat ják a lak hely sze rin ti ille té kességüket.

A kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld fek vé sét az ille -
té kes föld hi va tal iga zol hat ja, amennyi ben ez a ha tá ro zat ból 
nem derül ki.

Ezen kí vül szük sé ges a kár pót lá si jegy át vé te le kor ka -
pott ban ki iga zo lás, örök lés ese tén a köz jegy zõi végzés is.

Meg ha tal ma zás sal ár ve re zõ sze mély ese té ben a fen ti
iga zo lá so kat – a meg ha tal ma zó ne vé re ki ál lít va – az adat -
fel vé tel nél szintén be kell mutatni.

A meg ha tal ma zást köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó
ere jû ma gán ok irat ba kell foglalni.

Az ár ve ré sen me zõ gaz da sá gi vál lal ko zást tá mo ga tó
utal vánnyal tu laj dont sze rez ni nem le het.

Figyelmeztetés

Az ár ve rés ve ze tõ je ki zár ja a to váb bi ár ve rés bõl azt az
ár ve re zõt, aki az aján lat le zá rá sát köve tõen nem él vé te li jo -
gá val. A ki zárt sze mély az ár ve ré si elõ le gét el vesz ti. Az el -
vesz tett ár ve ré si elõleg az államot illeti.

A vé te li jog alap ján szer zett ter mõ föld nek a tu laj don -
szer zés tõl szá mí tott há rom éven be lül tör té nõ el ide ge ní té -
sé bõl szár ma zó be vé telt az el ide ge ní tés évé ben kell a tu laj -
do nos nak a sze mé lyi jö ve de lem adó alap já ul szol gá ló össz -
jö ve del mé hez hoz zá szá mí ta ni.

Be vé tel nek az il le ték ki sza bás alap já ul szol gá ló for gal mi 
ér té ket kell tekinteni.

Az ár ve ré sen bár mely ok ból meg nem je le nõ kár pót lás ra
jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got
nem ér vé nye sít het; eb bõl az ok ból az ár ve rés ered mé nye
nem változtatható meg.

Ár ve ré si ki fo gást nyújt hat be az ár ve ré sen részt ve võ ár -
ve re zõ, to váb bá az ár ve rés bõl ki zárt sze mély az ár ve rés le -
zá rá sát kö ve tõ há rom na pon be lül a Köz pon ti Igazságügyi
Hivatalhoz.

Az ár ve rés és a tu laj don szer zés egyéb sza bá lya i ról, az
ár ve rés szín he lyén, a Hi va tal ál lam igaz ga tá si jog kör ben el -
já ró al kal ma zott ja, az ár ve rés ve ze tõ, rész le tes tá jé ko zót
tart.

Központi Igazságügyi Hivatal



Heves megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal HEVESVEZEKÉNY te le pü lé sen a Rá kó czi Mg. Szö vet ke -
zet, He ves hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) volt ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/1. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: He ves ve ze kény, Kör jegy zõ ség Há zas ság kö tõ terem
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2008. má jus 29-én 10–10.30 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kezdete: 2008. má jus 29-én 10.30 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: He ves ve ze kény

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér téke

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

033/20 2418 m2 szán tó 2,51 * **

033/21 1 ha 5136 m2 szán tó 15,74 * **

033/23 4309 m2 szán tó 4,48 * **

033/27 abc 5878 m2 szán tó 6,47 * **

033/28 abc 8724 m2 szán tó 9,54 * **

033/30 1 ha 7604 m2 szán tó 18,31 *

033/31 8261 m2 szán tó 8,59 * **

033/35 8985 m2 szán tó 9,34 * **

033/36 3428 m2 szán tó 3,57 * **

033/37 4133 m2 szán tó 4,30 * **

033/38 5771 m2 szán tó 6,00 * **

033/39 5181 m2 szán tó 5,39 * **

033/40 3259 m2 szán tó 3,39 * **

033/41 7815 m2 szán tó 8,13 * **

033/42 9453 m2 szán tó 9,25 * **

033/50 a–d 4 ha 1227 m2 szán tó 28,41 * **

033/51 abc 1 ha 4890 m2 szán tó 16,40 * **

033/52 abc 5853 m2 szán tó 6,44 * **

033/53 abc 1 ha 0147 m2 szán tó 10,94 * **

033/56 6385 m2 szán tó 6,64 * **

033/57 6382 m2 szán tó 6,64 * **

033/58 ab 6383 m2 szán tó 6,80 * **

036/3-ból 0271 m2 szán tó 0,15 * **

065/2 7187 m2 le ge lõ 2,52 *

 * Na tu ra 2000 te rü let 275/2004. (X. 8.) és 269/2007. (X. 18.) Korm. ren de le tek be tar tá sa kö te le zõ.
** 1996. évi LIII. tör vény és a 9/1993. (III. 9.) KTM ren de let be tar tá sa kö te le zõ.
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A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal TARNAZSADÁNY te le pü lé sen a Tar na men ti Ag rár szö vet -
ke zet (volt Le nin Mgtsz.), Tar na mé ra hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) volt ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt 
föld rész let re a II/1. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Tar na zsa dány, Pol gár mes te ri Hivatal
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2008. jú ni us 23-án 14–14.15 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kezdete: 2008. jú ni us 23-án 14.15 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Tar na zsa dány

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér téke

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

049/7-bõl 3 ha 9960 m2 szán tó 75,00 *

049/9 17 ha 3362 m2 szán tó 301,63 *

* Na tu ra 2000 te rü let 275/2004. (X. 8.) és 269/2007. (X. 18.) Korm. ren de le tek be tar tá sa kö te le zõ.

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó

A Központi Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a  2008. május 26.–június 27-ig terjedõ idõszak
– II/2. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2008. má jus 26.–jú ni us 27-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si közlemé -
nyeit az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (3) be kez dé se alap ján (II/2.
föld alap) az alábbiakban tesszük közzé:

A hir det mény re vo nat ko zó elõi rá sok és a fi gyel mez te tés meg egye zik a II/1. tí pu sú ár ve rés hir det mé nyé ben kö zölt tud -
ni va lók kal, ki vé ve a jo go sult ság ra vonatkozó 5. pont sza bá lya it.

5. Az ár ve ré sen min den kár pót lás ra jo go sult az õt meg il le tõ kár pót lá si jeggyel (ban ki le té ti iga zo lás, ma rad vány ér ték
igazolás) részt vehet.

Gyõr-Moson-Sopron megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal JÁNOSSOMORJA vá ros ban a Kis al föl di Er dõ gaz da ság,
Gyõr hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/2. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Já nos som or ja, Ba las si Bál int Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2008. jú ni us 2-án 8–9 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kezdete: 2008. jú ni us 2-án 9 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:
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Te le pü lés: Já nos som or ja

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér téke

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0155/7 3151 m2 szán tó 8,75

0155/22 3802 m2 szán tó 10,57

0161/7 5600 m2 szán tó 15,57 ve ze ték jog 
táv köz lés

0161/57 5134 m2 szán tó 14,27 ve ze ték jog 
táv köz lés

0183/29 2 ha 4478 m2 szán tó 80,78 ve ze ték jog
ÉDÁSZ

0203/1 4165 m2 le ge lõ 8,75

0203/5 1 ha 6714 m2 le ge lõ 6,35

0203/8 5118 m2 le ge lõ 8,75 *

0203/9 8384 m2 erdõ 6,37

0372/1 1 ha 8556 m2 szán tó 51,59

0395 2 ha 6946 m2 szán tó 88,92

0155/7 3151 m2 szán tó 8,75

0456/3 5696 m2 szán tó 24,72

0456/12 4732 m2 szán tó 20,54

0498/16 11 ha 3449 m2 szán tó 315,39 **

0498/31 31 ha 6349 m2 szán tó 879,45 **

0498/10 4 ha 0174 m2 le ge lõ 53,03 **

0511/36 4179 m2 szán tó 11,62

0511/37 21 ha 5326 m2 szán tó 598,61

0644/3 2158 m2 szán tó 7,12

0644/4 2158 m2 szán tó 7,12

0644/5 2158 m2 szán tó 7,12

0644/8 1 ha 0660 m2 szán tó 35,18

0644/10 1759 m2 szán tó 5,80

0644/13 2158 m2 fá sí tott ter. 2,39

0644/16 2327 m2 szán tó 7,68

0688/26 6791 m2 szán tó 22,41

0688/35 3596 m2 szán tó 11,87

0691/1 2158 m2 szán tó 7,12

0691/3 2158 m2 szán tó 7,12

0691/4 2158 m2 szán tó 7,12

0691/7 2158 m2 szán tó 7,12

0691/10 2158 m2 szán tó 7,12
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Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér téke

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0691/20 1367 m2 szán tó 4,51

0691/21 3719 m2 szán tó 12,27

0772/9 1 ha 4876 m2 szán tó 22,02

01085/16 8 ha 1680 m2 szán tó 84,95

01085/24 8638 m2 szán tó 8,98

 * Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to sí tó hasz ná la ti jog.

** Épí té si ma gas sá gi kor lá to zás 35 m.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal NYÍREGYHÁZA vá ros ban a volt Rá kó czi Mgtsz., Nagy -
ecsed hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/2. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Nyír egy há za, Tol di u. 23., Vas utas Mû ve lõ dé si Ház 

2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.

3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2008. jú ni us 9-én 8–10 óra kö zött.

4. Az ár ve rés kezdete: 2008. jú ni us 9-én 10 óra.

5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Na gye csed

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér téke

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

041/6 a-ból 6 ha 2282 m2 szán tó 105,60

041/6 b 6882 m2 gyep 7,16

Csongrád megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal NYÍREGYHÁZA vá ros ban a volt Gor zsai Ál la mi Gaz da ság, 
Hód me zõ vá sár hely hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a
II/2. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Nyír egy há za, Tol di u. 23., Vas utas Mû ve lõ dé si Ház 

2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.

3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2008. jú ni us 16-án 8–10 óra kö zött.

2008. má jus 29-én 10–10.30 óra kö zött.

4. Az ár ve rés kezdete: 2008. jú ni us 16-án 10 óra.

5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:
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Te le pü lés: Hód me zõ vá sár hely

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér téke

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0101/1 ab-ból 6 ha 6799 m2 szán tó 189,98 *

Me zei lel tár 87 132 Ft/ha

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó

A Központi Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a  2008. május 26.–június 27-ig terjedõ idõszak
– II/3. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2008. má jus 26.–jú ni us 27-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si közlemé -
nyeit az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (3) be kez dé se alap ján (II/3.
föld alap) az alábbiakban tesszük közzé:

A hir det mény re vo nat ko zó elõ írások és a fi gyel mez te tés meg egye zik a II/2. tí pu sú ár ve rés hir det mé nyé ben kö zölt tud -
ni va lók kal, ki vé ve a jo go sult ság ra vo nat ko zó 5. pont sza bá lya it.

5. Az ár ve ré sen az a kár pót lás ra jo go sult ve het részt, aki nek az ál lan dó lak he lye 1991. jú ni us 1-jén az érin tett te le pü -
lé sen volt és je len leg is ott ren del ke zik ál lan dó bejelentett lakhellyel.

Heves megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal ERK te le pü lé sen a Tar na õrs-Erk Ag rár szö vet ke zet (volt Dó -
zsa Mgtsz.), Tar na õrs hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a
II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Erk, Ál ta lá nos Is ko la
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2008. jú ni us 23-án 10–10.15 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2008. jú ni us 23-án 10.15 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Erk

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér téke

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0101/24 1 ha 6409 m2 szán tó 59,89 *

* Na tu ra 2000 te rü let 275/2004. (X. 8.) és 269/2007. (X. 18.) Korm. ren de le tek be tar tá sa kö te le zõ.

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
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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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 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
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye 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: ........................................................................................................

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  napon 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: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve 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.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

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 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na-
pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i
rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály-
 változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos forma-
nyomtatványok ki töl té sé re és tá ro lá sá ra alkalmas.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

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

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó nál
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