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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi XXVI.
törvény

a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi
intézkedésekrõl szóló 2001. évi CIV. törvény

módosításáról*

1. § A jogi sze méllyel szem ben al kal maz ha tó bün te tõ -
jo gi in téz ke dé sek rõl szó ló 2001. évi CIV. tör vény
(a továb biakban: Jszbt.) 1. §-a (1) be kez dé sé nek 2. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„2. elõ nyön bár mely dol got, va gyo ni ér té kû jo got,

 követelést, ked vez ményt – füg get le nül at tól, hogy a szám -
vi tel rõl szó ló tör vény sze rint nyil ván tar tás ba vet ték-e – is
ér te ni kell, úgy szin tén azt is, ha a jogi sze mély va la mely
jog sza bály ból vagy szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett ség vagy 
az éssze rû gaz dál ko dás sza bá lyai sze rint szük sé ges rá for -
dí tás alól men te sül.”

2. § A Jszbt. 2. §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„2. § (1) Jogi sze méllyel szem ben az e tör vény ben meg -
ha tá ro zott in téz ke dé sek a Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó ló
1978. évi IV. tör vény ben (Btk.) meg ha tá ro zott szán dé kos
bûn cse lek mény el kö ve té se ese tén al kal maz ha tók, ha a
bûn cse lek mény el kö ve té se a jogi sze mély ja vá ra elõny
szer zé sét cé loz ta vagy ered mé nyez te, és a bûn cse lek ményt 
a jogi sze mély

a) ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, vagy a kép vi se let re fel jo go -
sí tott tag ja, al kal ma zott ja, il le tõ leg tiszt ség vi se lõ je, cég ve -
ze tõ je, va la mint fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja, il le tõ leg
ezek meg bí zott ja a jogi sze mély te vé keny sé gi kö ré ben
 követte el,

b) tag ja vagy al kal ma zott ja a jogi sze mély tevékeny -
ségi kö ré ben kö vet te el, és a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, a cég ve -
ze tõ, il le tõ leg a fel ügye lõ bi zott ság irá nyí tá si vagy el len õr -
zé si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se a bûn cse lek mény el kö -
ve té sét meg aka dá lyoz hat ta vol na.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese te ken kí vül az 
e tör vény ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek al kal maz ha tók
ak kor is, ha a bûn cse lek mény el kö ve té se a jogi sze mély
 javára elõny szer zé sét ered mé nyez te, és a jogi sze mély
 vezetõ tiszt ség vi se lõ je, vagy a kép vi se let re fel jo go sí tott
tag ja, al kal ma zott ja, il le tõ leg tiszt ség vi se lõ je, cég ve ze tõ -
je, va la mint fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja a bûn cse lek -
mény el kö ve té sé rõl tu dott.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. má jus 26-i ülés nap ján fo gad ta el.

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

„(1) Ha a bí ró ság a 2. §-ban meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény el kö ve tõ jé vel szem ben bün te tést szab ki, meg ro vást
vagy pró bá ra bo csá tást al kal maz, a jogi sze méllyel szem -
ben a kö vet ke zõ in téz ke dé se ket al kal maz hat ja:

a) a jogi sze mély meg szün te té se,
b) a jogi sze mély te vé keny sé gé nek kor lá to zá sa,
c) pénz bír ság.
(2) Az (1) be kez dés sze rin ti in téz ke dé sek alkalmaz -

hatók ab ban az eset ben is, ha az el kö ve tõ a ha lá la vagy a
kó ros el me ál la po ta miatt nem bün tet he tõ, il let ve ha vele
szem ben a bün te tõ el já rást a bûn cse lek mény el kö ve té se
után be kö vet ke zett el me be teg sé ge miatt fel füg gesz tet ték.”

4. § A Jszbt. 6. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, és a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez dés re
 módosul:

„(3) Ha a bûn cse lek ménnyel el ért vagy el ér ni kí vánt
elõny nem va gyo ni jel le gû, a bí ró ság a jogi sze mély
 vagyoni hely ze té re te kin tet tel ál la pít ja meg a pénz bír sá -
got, amely nek leg ki sebb mér té ke öt száz ezer fo rint.”

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

„(3) Ha bün te tõ el já rás azért nem in dult, vagy a bün te tõ -
el já rást azért szün tet ték meg, mert az el kö ve tõ meg halt,
vagy a kó ros el me ál la po ta miatt nem bün tet he tõ, il let ve
vele szem ben a bûn cse lek mény el kö ve té se után be kö vet -
ke zett el me be teg sé ge miatt a bün te tõ el já rást fel füg gesz tet -
ték, a jogi sze méllyel szem ben a bün te tõ el já rást e tör vény
ren del ke zé sei sze rint le kell foly tat ni.”

6. § A Jszbt. 12. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„12. § (1) Ha a nyo mo zás so rán adat me rül fel arra, hogy 
a bün te tõ el já rás so rán jogi sze méllyel szem ben in téz ke dés
al kal ma zá sá nak le het he lye, a nyo mo zó ha tó ság a nyo mo -
zást ki ter jesz ti az el já rás alap já ul szol gá ló bûn cse lek mény
és a jogi sze mély kap cso la tá nak fel de rí té sé re. A nyo mo zó
ha tó ság er rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az ügyészt.

(2) A nyo mo zó ha tó ság leg ké sõbb a nyo mo zás ira tai
meg is me ré sé nek (Be. 193. §) ha tár nap ja elõtt nyolc nap pal 
ér te sí ti a jogi sze mélyt ar ról, hogy a bün te tõ el já rás so rán
a jogi sze méllyel szem ben in téz ke dés al kal ma zá sá nak
 lehet he lye, és egy ben fel hív ja, hogy a 9. § (1) be kez dés
sze rin ti kép vi se le té rõl gon dos kod jék. A 9. § (3) be kez dé se 
ese tén a nyo mo zó ha tó ság hi va tal ból rend el ki kép vi se lõt.

(3) Ha a nyo mo zás ada tai alap ján az ál la pít ha tó meg,
hogy a jogi sze méllyel szem ben az in téz ke dés al kal ma zá -
sá nak fel té te lei nem áll nak fenn, a nyo mo zó ha tó ság er rõl
ha la dék ta la nul ér te sí ti a jogi sze mélyt és azt a bí ró sá got,
ame lyik a jogi sze mélyt nyil ván tar tás ba vet te.

(4) Az ügyész te szi meg az (1)–(3) be kez dés sze rin ti
 intézkedéseket, ha a nyo mo zást az ügyész vég zi, il let ve a
(2) vagy a (3) be kez dés sze rin ti in téz ke dé se ket, ha azo kat
a nyo mo zó ha tó ság el mu lasz tot ta meg ten ni.
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(5) A gya nú sí tott és a vé dõ je nem le het je len azon a nyo -
mo zá si cse lek mé nyen, amely a jogi sze mély nek az ügy ben 
be töl tött sze re pé vel kap cso la tos ada tok fel de rí té sé re irá -
nyul.

(6) A nyo mo zás el vég zé se után az ira tok meg is me ré sé -
nek ha tár nap já ról a jogi sze mély 9. § (1) be kez dés sze rin ti
kép vi se lõ jét ér te sí te ni kell. A nyo mo zás ira ta i nak meg is -
me ré sé re a Be. 193. §-át kell meg fe le lõ en al kal maz ni.”

7. § A Jszbt. a kö vet ke zõ 12/A. §-sal és az azt meg elõ zõ 
 alcímmel egé szül ki:

„A nyomozás felfüggesztése

12/A. § Ha a nyo mo zást a Be. 188. §-a (1) be kez dé sé nek 
b) pont ja alap ján a gya nú sí tott nak a bûn cse lek mény el kö -
ve té se után be kö vet ke zett el me be teg sé ge miatt füg gesz tik
fel, de a nyo mo zás so rán adat me rült fel arra, hogy a bün te -
tõ el já rás so rán jogi sze méllyel szem ben in téz ke dés al kal -
ma zá sá nak le het he lye, az el já rást az an nak alap já ul szol -
gá ló bûn cse lek mény és a jogi sze mély kap cso la tá nak fel -
de rí té se vo nat ko zá sá ban foly tat ni kell.”

8. § A Jszbt. 13. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki, és a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez -
dés re  módosul:

„(3) Ha a jogi sze méllyel szem ben az el já rást a 7. §
(3) be kez dé se alap ján foly tat ják, ak kor a vád irat nak

a) a vád lott Be. 217. §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban
meg ha tá ro zott sze mé lyi ada tai he lyett a meg halt, kó ros
 elmeállapotú, vagy a bûn cse lek mény el kö ve té se után el -
me be teg gé vált el kö ve tõ sze mé lyi ada ta it,

b) a Be. 217. §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban meg -
határozottak sze rint, az el já rás meg in dí tá sá hoz szük sé ges
kü lön tör vé nyi fel té tel ként a Jszbt. 7. §-ának (3) be kez dé -
sé re tör té nõ uta lást 
kell tar tal maz nia.”

9. § A Jszbt. 15. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az íté let és az ügy dön tõ vég zés ren del ke zõ ré sze
tar tal maz za]

„b) a jogi sze méllyel szem ben al kal ma zott in téz ke dést,
az erre irá nyu ló in dít vány el uta sí tá sát, vagy az in téz ke dés
al kal ma zá sá nak mel lõ zé sét.”

10. § A Jszbt. a kö vet ke zõ 21/A. §-sal és az azt meg -
elõzõ  alcímmel egé szül ki:

„A harmadfokú bírósági eljárás

21/A. § (1) Ha a má sod fo kú bí ró ság íté le te el len a Be.
386. §-ának (1) be kez dé se sze rint fel leb bez tek, a har mad -
fo kú bí ró ság a meg tá ma dott má sod fo kú íté let nek a jogi
sze mély re vo nat ko zó ren del ke zé sét hi va tal ból fe lül bí rál ja.

(2) A har mad fo kú bí ró sá gi el já rás ban a jogi sze méllyel
szem ben in téz ke dést al kal maz ni, il le tõ leg az al kal ma zott
in téz ke dést sú lyo sí ta ni, vagy a má sod fo kú el já rás so rán

 alkalmazott in téz ke dés mel lett más in téz ke dést al kal maz ni 
csak ak kor le het, ha az ügyész a jogi sze mély ter hé re fel -
leb be zést je len tett be. A jogi sze mély ter hé re be je len tett
fel leb be zés nek azt kell te kin te ni, ami a jogi sze méllyel
szem ben in téz ke dés vagy sú lyo sabb in téz ke dés al kal ma -
zá sá ra irá nyul.”

11. § A Jszbt. a kö vet ke zõ 21/B. §-sal és az azt meg -
elõzõ  alcímmel egé szül ki:

„A harmadfokú bíróság határozatai

21/B. § (1) Ha a má sod fo kú bí ró ság az íté let jogi sze -
mély re vo nat ko zó ren del ke zé sét meg vál toz tat ja, a har -
mad fo kú bí ró ság a jogi sze méllyel szem ben – ha ilyen ren -
del ke zés nem volt – in téz ke dést, il le tõ leg több vagy más
in téz ke dést is al kal maz hat, to váb bá az in téz ke dés al kal ma -
zá sát mel lõz he ti.

(2) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté le tét
ha tá lyon kí vül he lye zi,

a) ha a má sod fo kú bí ró ság a jogi sze méllyel szem ben
ügyé szi in dít vány hi á nyá ban al kal ma zott in téz ke dést,

b) és a má sod fo kú bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja, ha a
Be. 388. §-ának (2) be kez dé se alap ján ki nem kü szö böl he -
tõ meg ala po zat lan ság az íté let nek a jogi sze méllyel szem -
ben al kal ma zott in téz ke dés re vo nat ko zó ren del ke zé sét
 lényegesen be fo lyá sol ta.

(3) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté le té -
nek ha tá lyon kí vül he lye zé se mel lett az elsõ fokú bí ró ság
íté le tét is ha tá lyon kí vül he lye zi, ha a (2) be kez dés a) pont -
já ban meg ha tá ro zott el já rá si sza bály sér tést az el sõ fo kú
 bíróság kö vet te el, és a má sod fo kú bí ró ság azt nem ész -
lelte.

(4) A (2) be kez dés b) pont ja ese tén a har mad fo kú bí ró -
ság szük ség ese tén az elsõ fokú bí ró ság íté le tét is ha tá lyon
kí vül he lye zi, és az elsõ fokú bí ró sá got uta sít ja új el já rás ra.

(5) Ha a har mad fo kú bí ró ság azt a vád lot tat, aki re te kin -
tet tel a má sod fo kú bí ró ság a jogi sze méllyel szem ben
 intézkedést al kal ma zott, fel men ti, vagy a má sod fo kú bí ró -
ság íté le té nek reá vo nat ko zó ré szét ha tá lyon kí vül he lye zi,
és vele szem ben az el já rást meg szün te ti, il le tõ leg a má sod -
fo kú bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja, a har mad fo kú bí ró ság
az íté let nek a jogi sze méllyel szem ben al kal ma zott in téz -
ke dés re vo nat ko zó ren del ke zé sét is ha tá lyon kí vül he lye zi, 
és szük ség ese tén a má sod fo kú bí ró sá got új el já rás ra uta -
sít ja.

(6) Az (5) be kez dés ese tén az íté let nek a jogi sze mély re
vo nat ko zó ren del ke zé sét nem kell ha tá lyon kí vül he lyez ni
ak kor, ha a fel men tés oka a vád lott kó ros el me ál la po ta,
vagy az el já rás meg szün te té sé re a vád lott ha lá la miatt
 került sor. Eb ben az eset ben a har mad fo kú bí ró ság a má -
sod fo kú bí ró ság íté le té nek jogi sze mély re vo nat ko zó ren -
del ke zé sét ha tá lyá ban tart hat ja vagy meg vál toz tat hat ja.

(7) A má sod fo kú íté let jogi sze méllyel szem ben al kal -
ma zott in téz ke dés re vo nat ko zó ren del ke zé sé nek ha tá lyon
kí vül he lye zé se és a má sod fo kú bí ró ság új el já rás ra uta sí -
tá sa ese tén a zár alá vé tel el ren de lé sé rõl, fenn tar tá sá ról
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vagy meg szün te té sé rõl a har mad fo kú bí ró ság ha tá roz.
A har mad fo kú bí ró ság ál tal el ren delt vagy fenn tar tott zár
alá vé tel a meg is mé telt el já rás so rán ho zott ügy dön tõ ha tá -
ro zat ki hir de té sé ig tart. Ugyan így jár el a har mad fo kú
 bíróság, ha az elsõ fokú íté let jogi sze méllyel szem ben
 alkalmazott in téz ke dés re vo nat ko zó ren del ke zé sét is ha tá -
lyon kí vül he lye zi.”

12. § A Jszbt. 22. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés nem al kal maz ha tó, ha

a) az elsõ fokú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé re a 21. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott okok miatt
ke rült sor,

b) a má sod fo kú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül
 helyezésére a 21/B. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
okok miatt ke rült sor,

c) a meg is mé telt el já rás ban fel me rült új bi zo nyí ték
alap ján a bí ró ság olyan új tényt ál la pít meg, amely nek
foly tán a jogi sze méllyel szem ben in téz ke dést, sú lyo sabb
in téz ke dést, vagy az al kal ma zott in téz ke dés mel lett más
in téz ke dést is kell al kal maz ni, fel té ve, hogy az ügyész ezt
in dít vá nyoz za,

d) az ügyész vád ki ter jesz té se foly tán a vád lott bû nös sé -
gét más bûn cse lek mény ben is meg kell ál la pí ta ni, és a jogi
sze méllyel szem ben ezért kell in téz ke dést al kal maz ni,

e) az elsõ fokú, il le tõ leg a má sod fo kú bí ró ság íté le té -
nek ha tá lyon kí vül he lye zé sé re a fe lül vizs gá la ti el já rás ban
a ter helt ter hé re be je len tett fe lül vizs gá la ti in dít vány foly -
tán ke rült sor, és a jogi sze méllyel szem ben ezért kell
 intézkedést al kal maz ni.”

13. § A Jszbt. 24. §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Nincs he lye fe lül vizs gá lat nak az (1) be kez dés ese -
tén, ha az ügy ben har mad fo kú bí ró ság ho zott ügy dön tõ ha -
tá ro za tot.”

14. § A Jszbt. a kö vet ke zõ 25/A. §-sal és az azt meg -
elõzõ  alcímmel egé szül ki:

„A bíróság elé állítás

25/A. § Az ügyész a ter hel tet nem ál lít hat ja bí ró ság elé,
ha a ren del ke zés re álló bi zo nyí té kok alap ján adat me rült
fel arra, hogy a bün te tõ el já rás so rán jogi sze méllyel szem -
ben in téz ke dés al kal ma zá sá nak le het he lye.”

15. § A Jszbt. a kö vet ke zõ 25/B. §-sal és az azt meg -
elõzõ  alcímmel egé szül ki:

„Eljárás a távollévõ terhelttel szemben

25/B. § (1) Tá vol lé võ ter helt tel szem be ni el já rás ese tén
is a 12. § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) Ha a nyo mo zás ada tai alap ján a jogi sze méllyel
szem ben e tör vény sze rint in téz ke dés al kal ma zá sá nak

 lehet he lye, az ügyész a vád irat ban a jogi sze méllyel szem -
ben in téz ke dés al kal ma zá sát is in dít vá nyoz za.”

16. § A Jszbt. a kö vet ke zõ 25/C. §-sal és az azt meg -
elõzõ  alcímmel egé szül ki:

„Lemondás a tárgyalásról

25/C. § Az ügyész nem in dít vá nyoz hat ja, hogy a bün te -
tõ el já rást a tár gya lás ról le mon dás sza bá lyai alap ján foly -
tas sák le, ha a ren del ke zés re álló bi zo nyí té kok alap ján adat 
me rült fel arra, hogy a bün te tõ el já rás so rán jogi sze méllyel 
szem ben in téz ke dés al kal ma zá sá nak le het he lye.”

17. § A Jszbt. a kö vet ke zõ 25/D. §-sal és az azt meg -
elõzõ  alcímmel egé szül ki:

„A tárgyalás mellõzése

25/D. § Az ügyész nem in dít vá nyoz hat ja a tár gya lás
mel lõ zé sét, ha a ren del ke zés re álló bi zo nyí té kok alap ján
adat me rült fel arra, hogy a bün te tõ el já rás so rán jogi sze -
méllyel szem ben in téz ke dés al kal ma zá sá nak le het he lye.”

18. § A Jszbt. 26. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A jogi sze mély va gyo nát érin tõ en vég re haj tott
 vagyonelkobzás ese tén is irány adó a Pol gá ri Tör vény -
könyv nek az ál lam ha tá ro zat tal, kár ta la ní tás nél kü li tu laj -
don szer zé sé re vo nat ko zó fe le lõs sé gi sza bá lya.”

19. § A bün te té sek és in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról
szó ló 1979. évi 11. tör vény ere jû ren de let 83. §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kény szer gyógy ke ze lést és az ide ig le nes kény -
szer gyógy ke ze lést az igaz ság ügyi meg fi gye lõ és el me gyó -
gyí tó in té zet ben kell vég re haj ta ni. A kény szer gyógy ke ze -
lés, va la mint az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés költ sé -
gei az ál la mot ter he lik.”

20. § (1) A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Be.) 586. §-ának (1) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a ter helt kül föl dön él, ké rel mé re nyolc évi sza -
bad ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn cse lek -
mény ese tén, a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész, azt köve -
tõen a bí ró ság en ge dé lyez he ti biz to sí ték le tét be he lye zé -
sét. Eb ben az eset ben az el já rás a ter helt tá vol lé té ben le -
foly tat ha tó. Nem en ge dé lyez he tõ biz to sí ték le tét be he lye -
zé se, ha a bûn cse lek mény ha lált oko zott.”

(2) A Be. 586. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A ter helt nek a biz to sí ték le tét be he lye zé sé nek
 engedélyezése irán ti ké rel mé ben a vé dõt kell fel ha tal maz -
nia arra, hogy a ré szé re szó ló hi va ta los ira to kat át ve gye
(kéz be sí té si meg bí zott), a ké re lem ben to váb bá nyi lat koz -
nia kell ar ról, hogy – ha az a bün te tés-vég re haj tás ér de ké -
ben szük sé ges – a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re vissza -
tér.”
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21. § (1) A sza bály sér té sek rõl szó ló 1999. évi
LXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Sztv.) 92. §-ának (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bí ró ság a sza bály sér té si ügy ben egyes bí ró ként
jár el. A sza bály sér té si ügy ben a he lyi bí ró ság fel ada ta it a
92/A. §-ban meg ha tá ro zott jog kö ré ben a bí ró sá gi tit kár is
el lát hat ja.”

(2) Az Sztv. a kö vet ke zõ 92/A. §-sal egé szül ki:
„92/A. § A bí ró sá gi tit kár jo go sult
a) szak ér tõt ki ren del ni,
b) az el já rást fel füg gesz te ni,
c) a bí ró ság el já rá si cse lek mé nyé re idéz ni, ér te sí te ni,
d) a mu lasz tást iga zo ló ké re lem rõl ha tá roz ni,
e) a kéz be sí té si vé le lem meg dön té sé re irá nyu ló ké re -

lem rõl ha tá roz ni,
f) a rend bír sá got ki szab ni,
g) az ügy el bí rá lá sát kö ve tõ en a sza bály sér té si ügy ira -

ta it ha tá ro za tá nak ki ad má nya i val együtt vissza kül de ni a
sza bály sér té si ha tó ság nak,

h) a ki fo gás el bí rá lá sa so rán
ha) az ügyet át ten ni,
hb) az el já rást fel füg gesz te ni,
hc) az el já rást meg szün tet ni,
hd) a sza bály sér té si ha tó ság ha tá ro za tát ha tá lyon kí vül

he lyez ni,
he) a sza bály sér té si ha tó ság ha tá ro za tát ha tály ban tar -

ta ni,
hf) a sza bály sér té si ha tó ság ha tá ro za tát meg vál toz tat ni,
hg) az el já rá si költ ség vi se lé sé rõl ren del kez ni,
i) ha tá roz ni – az el zá rás sal is sújt ha tó sza bály sér té sek re 

vo nat ko zó an – az ügy át té te lé rõl, az el já rás fel füg gesz té sé -
rõl, to váb bá ha a fel je len tés ada tai, il le tõ leg az ira tok tar -
tal ma alap ján nem le het sé ges a fel je len tés ér de mi el bí rá lá -
sa, a tény ál lás tisz tá zá sa ér de ké ben fel hív ni a fel je len tõt
to váb bi ada tok köz lé sé re, ira to kat, tár gyi bi zo nyí tá si esz -
kö zö ket be sze rez ni és más szer ve ket – kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott fel té te lek alap ján – ada tok köz lé sé re
fel hív ni.”

(3) Az Sztv. a kö vet ke zõ 102/A. §-sal és az azt meg -
elõzõ al cím mel egé szül ki:

„Tárgyalás elzárásra átváltoztatás esetén

102/A. § (1) A bí ró ság a meg nem fi ze tett pénz bír ság
 elzárásra át vál toz ta tá sá ról az ira tok bí ró ság ra ér ke zé sé tõl
szá mí tott har minc na pon be lül tár gya lá son dönt.

(2) A tár gya lás ra a 95–100. § ren del ke zé se it az aláb bi
 eltérésekkel kell al kal maz ni:

a) a bí ró ság az el já rás alá vont sze mélyt és vé dõ jét a
tár gya lás ról ér te sí ti, ha az ér te sí tet tek sza bály sze rû ér te sí -
tés el le né re nem je len tek meg, a tár gya lást tá vol lé tük ben is 
meg kell tar ta ni, erre az érin tet te ket az ér te sí tés ben fi gyel -
mez tet ni kell,

b) a tár gya lás el mu lasz tá sa ese tén az iga zo lá si ké rel met 
az el mu lasz tott tár gya lá si nap tól szá mí tott nyolc na pon be -
lül le het elõ ter jesz te ni, e ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ,

c) a bíró a tár gya lá son az ira to kat a szük sé ges mér ték -
ben is mer te ti, az ira tok is mer te té sé tõl az el já rás alá vont
sze mély és a védõ ké rel mé re el te kint het,

d) a bí ró ság meg vizs gál ja a vég re haj tá si el já rás tör vé -
nyes sé gét, ha a tör vény sér tés a vég re haj tás so rán me rült
fel, a bí ró ság a vég re haj tó szer vet a vég re haj tá si el já rás
foly ta tá sá ra uta sít ja,

e) ha a bí ró ság a vég re haj tá si el já rás tör vé nyes sé gé nek
vizs gá la ta so rán azt ész le li, hogy a tör vény sér tés az alap -
eljárásban me rült fel, a bí ró ság a sza bály sér té si ha tó ság
 által az alap ügy ben ho zott ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he -
lye zi és a sza bály sér té si ha tó sá got új el já rás ra, il le tõ leg új
ha tá ro zat meg ho za ta lá ra kö te le zi,

f) a bí ró ság meg hall gat ja az el já rás alá vont sze mélyt
a pénz bír ság meg nem fi ze té sé nek kö rül mé nye i rõl, és a
pénz bír ság vég re haj tá sá nak tör vé nyes sé gét érin tõ kö rül -
mé nyek rõl,

g) az el zá rás ra át vál toz ta tás tár gyá ban ho zott ha tá ro -
zat tal szem ben nincs he lye jog or vos lat nak,

h) a bí ró ság az ügy el bí rá lá sát kö ve tõ en az ügy ira ta it és 
in do kolt ha tá ro za tá nak egy ki ad má nyát vissza kül di a sza -
bály sér té si ha tó ság nak, il let ve meg kül di az il le té kes rend -
õri szerv nek.

(3) Az el zá rás bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben hajt ha tó
vég re.”

(4) Az Sztv. 111. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A pénz bír sá got – az el kö ve tõ be le egye zé se ese tén – 
köz ér de kû mun ká ra kell át vál toz tat ni, ha az adók mód já ra
tör té nõ be haj tás nem ve ze tett ered mény re.”

22. § (1) A gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló 2006. évi
IV. tör vény 69. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Nem ala kul hat át más gaz da sá gi tár sa ság gá az a
gaz da sá gi tár sa ság, amely fel szá mo lás vagy vég el szá mo -
lás alatt áll, vagy ha a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró ság vagy
ügyész a cé get, il let ve a cég bí ró sá got ar ról ér te sí ti, hogy a
cég gel szem ben bün te tõ jo gi in téz ke dés al kal ma zá sá ra
 kerülhet sor.”

(2) A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és
a vég el szá mo lás ról szó ló 2006. évi V. tör vény 57. §-a a
 következõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A cég bí ró ság az át ala ku lás irán ti ké rel met el uta sít -
ja, ha a bün te tõ ügy ben a jogi sze méllyel szem ben intéz -
kedés al kal ma zá sá nak le het he lye, és er rõl a bün te tõ ügy -
ben el já ró bí ró ság vagy ügyész a bí ró sá got ér te sí tet te.”

23. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – 2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 19. és 21. §-a 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Btk.
262. §-a (1) be kez dé sé ben az „a jár mû el len õr zé sét” szö -
veg rész a ha tá lyát vesz ti.
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(4) 2008. jú li us 1-jé vel ha tá lyát vesz ti az Sztv.
111. §-ának (15) be kez dé se és a 112. §-a.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Btk. 88. §-ában a „há rom évi” szö veg rész he lyé be

a „há rom évi” szö veg, 
b) a Btk. 122/A. §-a (1) be kez dé sé ben a „Fe je zet” szö -

veg rész he lyé be a „fe je zet” szö veg,
c) a Btk. 160. §-a b) pont já ban „he lyi ség” szö veg rész

he lyé be a „hely ség” szö veg,
d) a Btk. 277. §-ának (1) be kez dé sé ben a „javító-

 nevelõ mun ká val” szö veg rész he lyé be a „köz ér de kû mun -
ká val” szö veg,

e) a Btk. 298. §-ában az „im por tál” szö veg rész he lyé be
az „im por tál,” szö veg
lép.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Jszbt.
23. §-ának (1) be kez dé sé ben a „Be. 392. §.-a (1) be kez dé -
sé nek c)–e) pont já ban” szö veg rész he lyé be a „Be. 408. §-a
(1) be kez dé sé nek c)–e) pont já ban” szö veg rész; a
24. §-ának (1) be kez dé sé ben a „Be. 405. §-ának c) pont -
jában” szö veg rész he lyé be a „Be. 416. §-a (1) be kez dé sé -
nek c) pont já ban” szö veg rész, a 24. §-ának (6) be kez dé sé -
ben a „Be. 426. § (1) be kez dé se” szö veg rész he lyé be
a „Be. 427. §-ának (1) be kez dé se” szö veg rész lép.

(7) E tör vény 2008. szep tem ber 2-án a 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

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
157/2008. (VI. 10.) Korm.

ren de le te

az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj jo go sult ság
fel té te le i vel ren del ke zõ, he lyi ön kor mány za tok nál

al kal ma zott köz tiszt vi se lõk fel men té sé hez kap cso ló dó
egyes ki fi ze té sek tá mo ga tá sá ról

A Kor mány – az Al kot mány 35. §-ának (2) be kez dé sé -
ben meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, va la -
mint az Al kot mány 35. §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont -
já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében – a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1. §

A köz pon ti költ ség ve tés meg té rí ti a he lyi ön kor mány za -
tok, a te le pü lé si, il let ve te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za -
tok, va la mint a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok (a továb -
biakban együtt: he lyi ön kor mány za tok) ré szé re a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to -

váb bi ak ban: Ktv.) 17. §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja sze -
rint a köz tiszt vi se lõ ál tal be nyúj tott fel men té si ké re lem
alap ján 2008. ja nu ár 1-je és má jus 1-je kö zött kö zölt fel -
men té sek kel össze füg gõ en ke let ke zett – tel je sí tett, il let ve
tel je sí ten dõ –, e ren de let 2. §-ának (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ki fi ze té se ket.

2. §

(1) A tá mo ga tás ki zá ró lag az e ren de let 1. §-ában meg -
ha tá ro zott ese tek ben a jog sza bály sze rint fi ze ten dõ fel -
men té si idõ fe lé re járó át lag ke re set re és a vég ki elé gí tés tel -
jes össze gé re, va la mint az ezek hez kap cso ló dó mun ka adó -
kat ter he lõ já ru lé kok ra igé nyel he tõ és hasz nál ha tó fel.

(2) A tá mo ga tás az e ren de let 1. és 2. szá mú mel lék le te
sze rin ti adat la pok ki töl té sé vel igé nyel he tõ. Az 1. szá mú
mel lék le tet min den érin tett köz tiszt vi se lõ re ki kell töl te ni,
eh hez csa tol ni szük sé ges a fel men té si ok irat hi te les má so -
la tá nak egy pél dá nyát is.

(3) A fel men té si idõ fe lé re járó ha von kén ti ki fi ze té si kö -
te le zett sé get a tel je sí tés hó nap ja i nak meg fe le lõ en kell
rend re sze re pel tet ni.

(4) A vég ki elé gí tés össze gét a fel men té si idõ utol só hó -
nap já ra járó ki fi ze té si kö te le zett ség gel azo nos hó nap ra
kell üte mez ni.

(5) A 2008. jú li u si ütem ben kell sze re pel tet ni az ad dig
idõ ará nyo san fel hal mo zó dott ki fi ze té si kö te le zett sé ge ket.

(6) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás ra a he lyi
ön kor mány zat azon köz tiszt vi se lõ után nem nyújt hat be
igényt, aki után a he lyi ön kor mány za tok és a több cé lú kis -
tér sé gi tár su lá sok lét szám csök ken té si dön té se i vel kap cso -
la tos egy sze ri költ ség ve té si tá mo ga tás igény lé sé nek, dön -
té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rész -
le tes fel té te le i rõl szó ló 15/2008. (III. 27.) ÖTM ren de let
sze rint tá mo ga tás ban ré sze sül.

3. §

(1) A he lyi ön kor mány zat az 1. szá mú mel lék let sze rin ti
köz tiszt vi se lõi egyé ni adat la pot az e ren de let 2. §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott do ku men tum mal együtt
kö te les meg õriz ni. A he lyi ön kor mány zat a 2. szá mú mel -
lék let sze rin ti he lyi ön kor mány za ti össze sí tõ adat la pot
2008. jú ni us 20-áig – elekt ro ni kus úton és egy pél dány ban
pa pír ala pon is – to váb bít ja a Ma gyar Ál lam kincs tár
 Regionális Igaz ga tó sá ga il le té kes me gyei szer ve ze ti egy -
sé gé hez (a to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság). Az igény be je len -
té si ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ.

(2) Az Igaz ga tó ság az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 64/B. §-ának
(3) be kez dé se sze rin ti, va la mint az e ren de let 2. §-ának
(6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té tel vizs gá la tát kö ve -
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tõ en a me gyén ként össze sí tett tá mo ga tá si igé nyek rõl 2008. 
jú li us 4-éig – elekt ro ni kus úton és egy pél dány ban pa pír
ala pon is – ön kor mány zat so ros adat szol gál ta tást nyújt az
Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: ÖM)
 részére a 3. szá mú mel lék let sze rin ti me gyei össze sí tõ adat -
la pon.

(3) Az ÖM utal vá nyo zá sa alap ján a Ma gyar Ál lam -
kincs tár a he lyi ön kor mány za tok ré szé re a 3. szá mú mel -
lék let ben kö zölt ada tok alap ján a net tó fi nan szí ro zás ban
fo lyó sít ja az össze ge ket. Az elsõ fo lyó sí tás a 2008. jú li us
havi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben tör té nik. A jú li us havi
fi nan szí ro zás tar tal maz za az ad dig idõ ará nyo san fel hal mo -
zó dott tá mo ga tás össze ge it. Ezt kö ve tõ en a tá mo ga tás fo -
lyó sí tá sa ha von ta tör té nik.

4. §

(1) A he lyi ön kor mány zat a köz pon to sí tott elõ irány za -
tok ra vo nat ko zó sza bá lyok, il let ve az Áht. 64/B. §-ának
(1) és (2) be kez dé se alap ján, ha a tá mo ga tást vagy an nak
egy ré szét jo go su lat la nul vet te igény be, azt nem a meg je -
lölt fel adat ra hasz nál ta fel, vagy a tá mo ga tás igény lé sé hez
va lót lan ada tot szol gál ta tott, ak kor

a) év köz ben az Igaz ga tó sá gon ke resz tül az ÖM-nél
 haladéktalanul le mond a jog ta la nul igény be vett összeg rõl, 
a már át utalt összeg vissza vo nás ra ke rül a kö vet ke zõ havi
– de még tárgy évi – net tó fi nan szí ro zás ke re té ben, és a le -
mon dás nak meg fe le lõ en mó do sí tás ra ke rül az elõ irány zat,

b) az év végi el szá mo lás ke re té ben be fi ze tés sel tel je sí ti
a több let-igény be vé tel bõl adó dó kö te le zett sé gét.

(2) A he lyi ön kor mány zat a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról
tárgy év de cem ber 31-ei for du ló nap pal, a min den ko ri zár -
szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te les el szá mol ni.
Az év végi el szá mo lás so rán a tény le ges ki fi ze tést iga zo ló
do ku men tu mo kat is csa tol ni szük sé ges.

(3) Amennyi ben a tény le ge sen iga zolt összeg az igény -
lés ben sze re pel te tett összeg nél ma ga sabb, a kü lön bö zet
igény lé sé re le he tõ ség nincs.

5. §

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

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 157/2008. (VI. 10.) Korm. rendelethez
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2008/86.szám
Helyi önkormányzat neve: 
KSH kódja: 

 KÖZTISZTVISEL  EGYÉNI ADATLAPJA
  a 2008. január 1-je és május 1-je között közölt, a Ktv. 17. §-a (2) bekezdésének f)  pontja szerinti felmentéssel összefügg

támogatási igény megtérítéséhez

Köztisztvisel  neve:m Születési ideje:m

Közszolgálati jogviszonyának id tartama:m

Felmentési idejének kezdete:m

Forint

Sor-
szám

A köztisztvisel  részére történ
kifizetési kötelezettség hónapja

2008.

Felmentés
id tartamának felére

járó átlagkereset
összege

Végkielégítés
összege

Felmentés
id tartamának felére

járó átlagkereset
összegéhez
kapcsolódó

munkaadói járulékok

Végkielégítés
összegéhez
kapcsolódó

munkaadói járulékok

Igényelt támogatás
összesen

1 2 3 4 5 = 1 + 2 + 3 + 4

1. Július*

2. Augusztus

3. Szeptember

4. Október

5. November

6. December

7. Összesen (1 + … + 6)

Kelt: 2008. ..................................................

P. H.

jegyz , munkaszervezet vezet je  (f )polgármester, közgy lés elnöke,

többcélú kistérségi társulási tanács elnöke

* Ebben a sorban kell szerepeltetni a korábbi hónapokban esedékes és már teljesített kifizetési kötelezettségeket.
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HELYI ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍT  ADATLAP*

  a 2008. január 1-je és május 1-je között közölt, a Ktv. 17. §-a (2) bekezdésének f)  pontja szerinti felmentéssel összefügg
támogatási igény megtérítéséhez

Helyi önkormányzat neve:n KSH kódja:m

címe:n

Az igénylésben szerepeltetett köztisztvisel k száma:n

Forint

Sor-
szám

A köztisztvisel  részére történ
kifizetési kötelezettség hónapja

2008.

Felmentés
id tartamának felére

járó átlagkereset
összege

Végkielégítés
összege

Felmentés
id tartamának felére

járó átlagkereset
összegéhez
kapcsolódó

munkaadói járulékok

Végkielégítés
összegéhez
kapcsolódó

munkaadói járulékok

Igényelt támogatás
összesen

1 2 3 4 5 = 1 + 2 + 3 + 4

1. Július

2. Augusztus

3. Szeptember

4. Október

5. November

6. December

7.
Helyi önkormányzat összesen
(1 + … + 6)

Kelt: 2008. ...................................................

P. H.

jegyz , munkaszervezet vezet je  (f )polgármester, közgy lés elnöke,

többcélú kistérségi társulási tanács elnöke

* Az 1. számú melléklet alapján helyi önkormányzati szinten összesített adatokat kell szerepeltetni.
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MEGYEI ÖSSZESÍT  ADATLAP*

  a 2008. január 1-je és május 1-je között közölt, a Ktv. 17. §-a (2) bekezdésének f)  pontja szerinti felmentéssel összefügg
  támogatási igény megtérítéséhez

Megye neve:n kódja:n

Forint

Helyi önkormányzat
Az igénylésben

Sor- KSH
július augusztus szeptember október november december

éves szinten
szerepeltetett

köztisztvisel k
szám kódja neve

 hónapban
összesen száma (f )

1 2 3 4 5 6 7 = 1 + … + 6 8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

.

..

…

Összesen:

Kelt: 2008. ............................................................

P. H.

igazgató

* A 2. számú mellékletekben a helyi önkormányzatok által szerepeltetett adatokkal megegyez en kell kitölteni.

Igényelt támogatás 2008.



A Kormány
158/2008. (VI. 10.) Korm.

rendelete

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti
jármûvek üzemben tar tá sá ról  szóló

89/1988. (XII. 20.) MT ren de let mó do sí tá sá ról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé se a) pont já nak 1., 5. és 8. al pont já ban,
va la mint a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló
1995. évi CXXV. tör vény 77.  §-a (1) be kez dé se b) pont -
jában ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az Al kot mány 35.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körében el jár va – a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti jár -
mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XlI. 20.) MT
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (1)–(2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ren de let ha tá lya azok ra a gaz dál ko dó szer ve ze -
tek re [a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény (Ptk.) 685.  §-ának c) pont ja] ter jed ki, ame lyek

a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén bel föl di vagy nem -
zet kö zi for ga lom ban – ide ért ve az át me nõ for gal mat is –
köz úti köz le ke dé si szol gál ta tást vé gez nek, il le tõ leg a
 Magyar Köz tár sa ság te rü le tén köz úti jár mû vet (a továb -
biak ban: jár mû) tar ta nak üzem ben;

b) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vül ma gyar ha tó -
sá gi en ge déllyel és jel zés sel el lá tott jár mû vel köz úti áru -
szál lí tást vagy sze mély szál lí tást vé gez nek;

c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott C1, C1+E, C,
C+E, il let ve D1, D1+E, D, D+E ka te gó ri á ban érvénye -
sített ve ze tõi en ge déllyel ve zet he tõ gép ko csi val köz úti
áru- vagy sze mély szál lí tást vé gez nek, a 11.  § (1) bekez -
dése és az 1. szá mú mel lék let ren del ke zé sei te kin te té ben.

(2) A ren de let al kal ma zá sá ban köz úti köz le ke dé si szol -
gál ta tás: jár mû vel üz let sze rû en [díj el le né ben (el len ér ték
fe jé ben), gaz da sá gi te vé keny ség ként] vég zett sze mély -
szál lí tás, áru szál lí tás, bér von ta tás és au tó men tés, ide ért ve
a jár mû gép jár mû ve ze tõ vel együtt tör té nõ ren del ke zés re
bo csá tá sát is.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás csak ab ban az

eset ben kezd he tõ meg, ha a szol gál ta tást vég zõ a 2.  §
(1) be kez dé sé ben meg je lölt te vé keny ség re az en ge délyt
meg sze rez te, il le tõ leg a 2.  § (2) be kez dé sé ben elõ írt be je -
len té si kö te le zett sé gé nek ele get tett, to váb bá a 2.  § (1) be -
kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt te vé keny ség hez hasz nált,
en ge dé lye zett jár mû vet (jár mû ve ket) kü lön jog sza bály ban 

meg ha tá ro zott szí nû ha tó sá gi jel zés sel (a továb biak ban:
kü lön le ges rend szám táb la) lát ták el. Kü lön le ges rend -
szám táb lá val a 2.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban
fog lalt te vé keny sé gek hez hasz nált jár mû is el lát ha tó.”

3.  §

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

„(3) A nem zet kö zi szer zõ dé sek sze rint en ge dély kö te les
sze mély szál lí tá si te vé keny sé get vég zõ au tó bu szok já ra ti
en ge dé lye it a nem zet kö zi szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott
ke re tek kö zött az NKH Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga adja
ki. Az en ge délyt – a má sik szer zõ dõ fél ille té kes hatósá -
gának egy ide jû ér te sí té sé vel – az NKH Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga ha tá ro zat tal vissza von ja, ha az en ge dé lyes az 
en ge dély ki adá sá nak fel té te le it már nem tel je sí ti, il let ve
sú lyo san vagy is mé tel ten meg sér ti az en ge dé lye zett te vé -
keny ség vég zé sé re vo nat ko zó elõ írásokat.”

4.  §

(1) Az R. 23.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Au tó busz me net le vél ként a 2. szá mú mel lék let
A) pont já ban meg ha tá ro zott vagy olyan ok mány hasz nál -
ha tó, amely leg alább a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) a sze mély szál lí tás jel le ge (szer zõ dé ses, kü lön já ra ti,
ren del ke zés re bo csá tás),

b) az üzem ben tar tó és – amennyi ben van ilyen – a meg -
ren de lõ (szer zõ dõ fél) meg ne ve zé se és címe,

c) a jár mû rend szá ma és a gép jár mû ve ze tõ (gép jár mû -
ve ze tõk) neve,

d) a jár mû ki ál lí tá sá nak he lye és ide je,
e) az út vo nal az in du lá sok, meg ál lá sok, ér ke zé sek

 helyének és ide jé nek, a szál lí tott uta sok szá má nak, a ki lo -
mé te ró ra ál lá sá nak, va la mint a meg tett ki lo mé ter-tel je sít -
mény nek a fel tün te té sé vel.

(3) Fu var le vél ként a 2. szá mú mel lék let B) pont já ban
meg ha tá ro zott vagy olyan ok mány hasz nál ha tó, amely
leg alább a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) a szál lí tás jel le ge (fu va ro zás, ren del ke zés re bo csá -
tás, bér von ta tás, au tó men tés),

b) az üzem ben tar tó és a fu va roz ta tó meg ne ve zé se,
címe,

c) a jár mû rend szá ma és a gép jár mû ve ze tõ (gép jár mû -
ve ze tõk) neve,

d) az áru ra vo nat ko zó ada tok [az áru meg ne ve zé se,
mennyi sé ge, a cso ma go lás mód ja, ve szé lyes áruk nál a Ve -
szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról  szóló Eu ró -
pai meg ál la po dás (ADR) sze rin ti ada tok], il le tõ leg a von -
ta tott vagy szál lí tott jár mû re vo nat ko zó ada tok (tu laj do nos 
vagy üzem ben tar tó meg ne ve zé se, címe, jár mû rend -
száma),
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e) az áru át vé te lé nek és ki szol gál ta tá sá nak he lye, ide je,
f) az út vo nal az in du lás, a meg ál lá sok (fel- és le ra ko -

dás), az ér ke zés he lyé nek és ide jé nek, a ki lo mé te ró ra ál lá -
sá nak, va la mint a – ra ko mánnyal vagy ra ko mány nél kül –
meg tett ki lo mé ter-tel je sít mény nek a fel tün te té sé vel.”

(2) Az R. 23.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben me -
net le vél ként a 2. szá mú mel lék let A), il le tõ leg C) pont ja
sze rin ti vagy olyan ok mány hasz nál ha tó, amely leg alább a
kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) az üzem ben tar tó meg ne ve zé se, szék he lye és a gép -
jár mû ve ze tõ neve,

b) a jár mû rend szá ma, te lep he lye,
c) a ra ko mány ra vo nat ko zó (a szál lít mány meg ne ve zé -

se, mennyi sé ge, szár ma zá sa, a cso ma go lás mód ja, ve szé -
lyes áruk nál az ADR sze rin ti ada tok), il le tõ leg a szál lí tott
sze mé lyek szá má ra vo nat ko zó ada tok az in du lás, a meg ál -
lá sok és az ér ke zés he lyé nek és ide jé nek, a ki lo mé te ró ra
ál lá sá nak, va la mint a meg tett ki lo mé ter-tel je sít mény nek a
fel tün te té sé vel.”

(3) Az R. 23.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Az (1) és (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott te vé keny -
ség re el ren delt ok mány szi go rú szám adá sú nak mi nõ sül,
azt ese mény sze rû en kell ve zet ni. A gép jár mû hasz ná lat ba
adá sá nak iga zo lá sá ra az e ren de let ben em lí tett me net le vél
és fu var le vél ab ban az eset ben al kal maz ha tó, ha az tar tal -
maz za a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
21/A.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ada to kat is. A men te -
sü lés iga zo lá sá hoz szük sé ges ada to kat az üzem ben tar tó
utó lag is rá je gyez he ti a fu var le vél re, il let ve me net le vél re.”

(4) Az R. 23.  §-ának (14) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(14) A (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ok mányt az 
üzem ben tar tó vagy írás be li fel ha tal ma zá sa alap ján a jár -
mû ve ze tõ je ál lít ja ki, aki kö te les azt a szál lí tás so rán ese -
mény sze rû en ve zet ni és alá írá sá val hi te le sí te ni. Köz úti
köz le ke dé si szol gál ta tás ese tén a meg ren de lõ, il le tõ leg
a fu va roz ta tó az ok má nyon iga zol ja az el vég zett tel je sít -
ményt, áru fu va ro zás nál az áru át vé te lét is.”

5.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te A. ré sze II. fe je ze té nek
3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott nem zet kö zi au tó bu -
szos szol gál ta tói ké pe sí tés

a) 2003. szep tem ber 10-e elõtt meg szer zett ké pe sí tés
ese té ben 2008. szep tem ber 10-éig,

b) 2003. szep tem ber 9-ét köve tõen meg szer zett képe -
sítés ese té ben a meg szer zé sé tõl szá mí tott 5 évig
ér vé nyes, amely a B. rész ben meg ha tá ro zott ké pe sí tés sel
hosszab bít ha tó meg.”

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le te A. ré szé nek II. fe je ze te
a kö vet ke zõ 4. pont tal egé szül ki:

„4. A 2. pont ban meg ha tá ro zott nem zet kö zi áru fu va ro -
zói szol gál ta tó ké pe sí tés

a) 2004. szep tem ber 10-e elõtt meg szer zett ké pe sí tés
ese té ben 2009. szep tem ber 10-éig,

b) 2004. szep tem ber 9-ét köve tõen meg szer zett ké pe sí -
tés ese té ben a meg szer zé sé tõl szá mí tott 5 évig

ér vé nyes, amely a B. rész ben meg ha tá ro zott ké pe sí tés sel
hosszab bít ha tó meg.”

6.  §

(1) Ez a ren de let 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a biz ton sá gi ok má nyok vé del mé nek rend jé rõl  szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te
II. ré szé nek 13–15. pont ja.

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

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

A Kormány
159/2008. (VI. 10.) Korm.

rendelete

az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról  szóló
273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35. § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40. § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va,
 valamint az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 
182. § (10) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ról  szóló
273/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 5. § (2) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az APEH el nök he lyet te sé vé és gaz da sá gi ve ze tõ jé -
vé szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ ma gyar
ál lam pol gár ne vez he tõ ki, ha leg alább öt éves közigazga -
tási vagy köz fel ada tot el lá tó szerv nél szer zett gya kor lat tal
és há rom év ve ze tõi ta pasz ta lat tal ren del ke zik.”

5222 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/86. szám



2. §

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

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

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
67/2008. (VI. 10.) OGY

határozata

dr. Karsai József országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Kar sai Jó zsef
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Pes ti Köz pon ti
Ke rü le ti Bí ró ság 6.B.33459/2008. szá mú meg ke re sé sé vel
érin tett ügy ben nem füg gesz ti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Po do lák György s. k.,  V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
68/2008. (VI. 10.) OGY

határozata

dr. Lázár János országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében**

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Lá zár Já nos
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Szent esi Vá ro si
Bí ró ság 2.B.68/2008/3. szá mú meg ke re sé sé vel érin tett
ügy ben nem füg gesz ti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Po do lák György s. k.,  V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 2-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 2-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
69/2008. (VI. 10.) OGY

határozata

dr. Lázár János országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Lá zár Já nos
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Sze ge di Vá ro si
Bí ró ság 24.B.568/2008/4. szá mú meg ke re sé sé vel érin tett
ügy ben nem füg gesz ti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Po do lák György s. k.,  V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
70/2008. (VI. 10.) OGY

határozata

dr. Veres János országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében**

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Ve res Já nos
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Bu da pest II. és
III. Ke rü le ti Bí ró ság 14.B.460/2008/4-I. szá mú meg ke re -
sé sé vel érin tett ügy ben nem füg gesz ti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Po do lák György s. k.,  V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
71/2008. (VI. 10.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról***

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról  szóló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint
 módosul:

  * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 2-i ülés nap ján fo gad ta el.
 ** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 2-i ülés nap ján fo gad ta el.
*** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 2-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Or szág gyû lés

az Eu ró pai ügyek bi zott sá gá ba

Var ga Zol tán he lyett

dr. Új he lyi Ist vánt,

az If jú sá gi, szo ci á lis és csa lád ügyi bi zott ság ba

Cse res nyés Pé ter he lyett

Ar nóth Sán dort,

az Ok ta tá si és tu do má nyos bi zott ság ba

dr. Pá lin kás Jó zsef ko ráb ban meg üre se dett he lyé re

Cse res nyés Pé tert

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Po do lák György s. k.,  V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
72/2008. (VI. 10.) OGY

határozata

az Állami Számvevõszék 2007. évi tevékenységérõl
szóló jelentés elfogadásáról*

1. Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy az Ál la mi
Szám ve võ szék tör vé nyi kö te le zett sé ge it tel je sí tet te, el fo -
gad ja az in téz mény 2007. évi te vé keny sé gé rõl szó ló je len -
té sét, és tu do má sul ve szi az in téz mény gaz dál ko dá sá ról
ké szí tett, füg get len könyv vizs gá ló ál tal fe lül vizs gált és
 hitelesnek mi nõ sí tett pénz ügyi be szá mo lót.

2. Az Or szág gyû lés meg erõ sí ti az Ál la mi Szám ve võ -
szék 2006–2010. évi stra té gi á já ban ki tû zött cé lo kat, a
szer ve zet

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 2-i ülés nap ján fo gad ta el.

a) vi gye to vább és te gye rend sze res sé ta nács adó te vé -
keny sé gét, az el len õr zé si te vé keny ség fej lesz té se ke re té -
ben al kal maz za a ki emelt szak mai prog ra mok közgazda -
sági ér té ke lé sé re is al kal mas rend szer ori en tált tel je sít -
mény-el len õr zést,

b) tár ja fel el len õr zé sei so rán a köz igaz ga tá si rend szer
leg fon to sabb mû kö dé si prob lé má it, azok oka it és te gyen
aján lá so kat ki kü szö bö lé sük fel té te le i re, le he tõ sé ge i re,

c) for dít son fo ko zott fi gyel met a kor rup ció ti pi kus
 kiváltó oka i ra, te rü le te i re, mu tas son rá a jog al kal ma zá si
hi á nyos sá gok ra.

3. Az Or szág gyû lés
a) fel ké ri a tör vényjavaslatok elõ ké szí tõ it, hogy az

 Állami Szám ve võ szék ré szé re fel ada tot meg ál la pí tó elõ -
írások ter ve ze tét – a tel je sít he tõ ség ér de ké ben – egyez tes -
sék az in téz ménnyel,

b) fel ké ri a Kor mányt, hogy az ál la mi ve ze tõk ja va dal -
ma zá sá nak át lát ha tó sá gá hoz szük sé ges egyes tör vény mó -
do sí tá sok ról  szóló 2008. évi X. tör vény ren del ke zé se it
vizs gál ja fe lül, és a vizs gá lat ered mé nye i re fi gye lem mel
nyújt son be ja vas la tot az ál la mi ve ze tõk va gyon gya ra po -
dá si vizs gá la ta sza bá lyo zá sá nak mó do sí tá sá ra,

c) tá mo gat ja az Ál la mi Szám ve võ szék nem zet kö zi vál -
la lá sa i nak 2009. évi tel je sí té sét.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Po do lák György s. k.,  V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
73/2008. (VI. 10.) OGY

határozata

a Stratégiai Légiszállítási Képesség programmal
kapcsolatban Magyarországra települõ külföldi

fegyveres erõk állomásozásának engedélyezésérõl*

Az Or szág gyû lés

fi gye lem mel a Kor mány a NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ
Szer ve zet (NAMO) lét re ho zá sá ról és a stra té gi ai lé gi szál -
lí tá si ké pes ség gel kap cso la tos kor mány za ti dön té sek rõl
 szóló 2109/2007. (VI. 15.) Korm. ha tá ro za tá ra, amely ben
le he tõ vé tet te a pá pai ka to nai re pü lõ tér hi va ta los felaján -
lását a Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség és az azt mû köd -
te tõ több nem ze ti ala ku lat te le pü lé si bá zi sá nak, va la mint
egyet ér tett a ma gyar or szá gi te le pü lés el fo ga dá sa ese tén a
gé pek ma gyar ál la mi lé gi jár mû nyil ván tar tás ba vé te lé nek
fel aján lá sá val;

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 2-i ülés nap ján fo gad ta el.
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fi gye lem mel a Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség ben
részt ve võ ál la mok dön té sé re a lé gi szál lí tá si ké pes ség,
– ide ért ve az esz kö zök és a több nem ze ti ala ku lat –
 Magyarországra te le pí té sé rõl;

fi gye lem mel a Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség rõl
 szóló több ol da lú Egyet ér té si Meg ál la po dás nak a Kor mány 
ál tal tör tént el fo ga dá sá ra, va la mint an nak a részt ve võ ál la -
mok ál ta li el fo ga dá sá nak fo lya ma tá ra, va la mint, hogy
ezen Egyet ér té si Meg ál la po dás hatályba lépésével jön lét re 
a Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes sé get biz to sí tó repülõ -
gépek te vé keny sé gét szer ve zõ Ne héz Lé gi szál lí tó Ez red;

az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés j) pont já ban meg ha tá -
ro zott jog kö ré ben el jár va:

1. en ge dé lye zi a Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség ben
részt ve võ ál la mok fegy ve res erõ i nek ezen te vé keny ség -
ben részt ve võ ala ku la tai és sze mé lyi ál lo má nya ré szé re,
hogy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ál lo má soz za nak.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Po do lák György s. k.,  V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Or szá gos Köz szol gá la ti Ér dek egyez te tõ Tanács
szak szer ve ze ti és kor mány za ti ol da lá nak

meg ál la po dá sa a 2008. évi kor rek ci ós bér po li ti kai
in téz ke dés rõl a költ ség ve té si in téz mé nyi szfé rá ban

Az Or szá gos Köz szol gá la ti Ér dek egyez te tõ Ta nács
(OKÉT) szak szer ve ze ti és kor mány za ti ol dal a meg erõ sí -
tet te azt a cél ki tû zést, hogy 2008-ban a költ ség ve té si in téz -
mé nyi szfé ra át la gá ban a re ál ke re se tek 2007. évi szint je
meg õr zés re ke rül jön. Meg ál la pí tot ták, hogy a 2008. évi
költ ség ve té si tör vény ben fi gye lem be vett hez ké pest a kor -
mány za ti elõ re jel zés most na gyobb vár ha tó éves inf lá ci ó -
val szá mol, ezért a két ol dal az aláb bi ak ban ál la po dott
meg:

1. A kor rek ci ós bér po li ti kai in téz ke dés a költ ség ve té si
szer vek re mint mun kál ta tók ra, il let ve a ve lük mun ka vég -
zés re irá nyu ló jog vi szony ban ál lók ra ter jed ki, a köz fog -
lal koz ta tás ban részt ve võk, a vá lasz tott tiszt ség vi se lõk, az
ál la mi ve ze tõk, a pré mi um évek prog ram ban részt ve võk, a
kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ban lé võk, az ösz tön -

dí jas fog lal koz ta tot tak, va la mint a meg bí zá sos jog vi -
szony ban ál lók ki vé te lé vel.

2. 2008-ban egy sze ri, úgy ne ve zett ese ti ke re set ki egé -
szí tés re ke rül sor két rész let ben.

3. Az elsõ rész let ki fi ze té sé re a 2008. jú ni us ra járó il let -
mé nyek fi ze té sé vel egy ide jû leg, jú li us ele jén ke rül sor,
egy fõre szá mol va 15 ezer Ft brut tó összeg ben. A má so dik
rész let re a 2008. no vem ber havi il let mé nyek de cem ber
ele ji ki fi ze té se kor ke rül sor. A má so dik rész let vég le ges
össze gé rõl a Kor mány az év kö zi ár- és ke re set ala ku lás, va -
la mint az éves vár ha tó ada tok fi gye lem be vé te lé vel – a
költ ség ve té si in téz mé nyi szfé ra át la gos re ál ke re se te 2008.
évi szint en tar tá sá ra vo nat ko zó cél ki tû zés szem elõtt tar tá -
sá val – az OKÉT-ben le foly ta tott egyez te tés után dönt.

4. Az elsõ rész let ki fi ze té sé re a költ ség ve té si szerv vel
2008. jú ni us 1-jén fenn ál ló jog vi szony alap ján, az aláb bi
sza bá lyok sze rint ke rül sor:

4.1 A brut tó 15 ezer Ft-ra az jo go sult, aki
a) 2008. jú ni us 1-jén költ ség ve té si szerv vel tel jes mun -

ka idõs mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban állt, és
b) a jog vi szo nya költ ség ve té si szerv vel (szer vek kel)

2008. ja nu ár 1-jé tõl fo lya ma to san fenn állt, és aki nek
c) a 2008. ja nu ár 1-je és jú ni us 1-je kö zöt ti fo lya ma tos

jog vi szo nyá ban nem állt fenn 2 hó nap nál hosszabb ide ig
tar tó szü ne te lés.

4.2 A brut tó 15 ezer Ft idõ ará nyos ré szé re jo go sult,
 akinek

a) a költ ség ve té si szerv vel (szer vek kel) fo lya ma to san
fenn ál ló jog vi szo nya 2008. ja nu ár 1-je és jú ni us 1-je kö -
zött ke let ke zett, vagy/és

b) a fo lya ma tos jog vi szo nya 2008. ja nu ár 1-je és jú ni us
1-je kö zött 2 hó nap nál hosszabb ide ig szü ne telt.

4.3 A 4.1–4.2 pont sze rin ti összeg mun ka idõ vel ará nyos 
ré szé re jo go sult az, aki 2008. jú ni us 1-jén költ ség ve té si
szerv vel rész mun ka idõs jog vi szony ban állt.

4.4 Nem jo go sult ese ti ke re set-ki egé szí tés re, aki nek a
jog vi szo nya  2008. ja nu ár 1-je és 2008. jú ni us 1-je kö zött
fo lya ma to san szü ne telt.

5. Az elsõ rész let hez a költ ség ve té si szer vek, il let ve
fenn tar tó ik a 2008. évi il let mény eme lés fi nan szí ro zá sá nál
ké szült fel mé rés alap ján, a 2008. ja nu ár 1-jei sta tisz ti kai
ál lo má nyi lét szám ra ve tít ve, sze mé lyen kén ti 15 ezer Ft-tal
és an nak mun kál ta tói já ru lé ka i val szá mol va kap ják meg az 
in téz ke dés fe de ze té ül szol gá ló for rást. Ez zel a 4. pont sze -
rin ti tény le ges jo go sult sá gi lét szám alap ján – a mind két
irány ban le het sé ges kü lön bö zet ren de zé sé vel – a köz pon ti
költ ség ve té si szer vek ese té ben 2008. szep tem ber 30-ig,
he lyi ön kor mány zat ese té ben a 2008. évi zár szám adás ke -
re té ben el kell szá mol ni.

6. A 2008. évi, két rész let ben tel je sí tett ese ti ke re set-ki -
egé szí tés 2009. ja nu ár 1-jé tõl – az Egy sé ges Köz szol gá la ti
Sztrájk bi zott ság és a Kor mány kö zött 2007. feb ru ár 19-én
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lét re jött meg ál la po dás 7. pont já ban meg ha tá ro zott in téz -
ke dé sen fe lül – be épül az il let mény rend sze rek ga ran tált
bér té te le i be, va la mint a he lyi ön kor mány za tok köz pon ti
költ ség ve té si kap cso la ta i ból szár ma zó for rá sok 2009. évi
össze gé ben nö ve lõ té nye zõ ként ke rül fi gye lem be vé tel re.

7.  A Kor mány vál lal ja, hogy
a) az ese ti ke re set-ki egé szí tés for rá sa it a köz pon ti költ -

ség ve tés tar ta lé ka i ból biz to sít ja,

b) az ese ti ke re set-ki egé szí tés rõl ki adan dó kor mány ren -
de let ter ve ze tét az OKÉT-ben egyez te ti,

c) az ese ti ke re set-ki egé szí tés má so dik rész le té nek mér -
té ké re és rend sze ré re vo nat ko zó ja vas la tát 2008. ok tó ber
20-ig az OKÉT elé ter jesz ti.

Var ga Lász ló s. k., Si mon Gá bor s. k.,
Szak szer ve ze ti ol dal Kor mány za ti ol dal
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